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Z á p i s    č.   2 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 8. 6. 2015  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 1/2015 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky z jednání Kolegia a Grémia rektora  
• Elektronický index – bude zaveden od 1.10. 2015

• Schválení metodiky řízení IT projektů  

• Rozvoj ČVUT z hlediska OP VVV a IP projektů 

• Jmenování prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc. novým prorektorem pro vědeckou a výzkumnou 
činnost

• Volby děkana na FEL ČVUT – děkanem zůstává prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 

• Investiční plány ČVUT  

• Nové složení Správní rady (noví členové: Ing. Petr Dvořák, MBA, Ing. Dana Drábová, Ph.D., 
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.) – zbývá jedno volné místo

Dále paní děkanka informovala o : 
- zpráva o průběhu cvičné evakuace na FSv 
- schválení Návrhu rozpisu prostředků NIV na r. 2015 
- výběrová řízení na Katedrách architektury, geotechniky, železničních staveb, urbanismu a   

územního plánování
- časopis Stavební obzor 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:

• Nový Studijní a zkušební řád (řád je ve fázi schvalování na MŠMT, měl by začít platit od 
příštího ak. roku): 
- elektronický index – od 1.10. 2015 bude zrušen papírový výkaz o studiu
- upozornění na povinnost 10 let evidovat výsledky studia nezávisle na KOSu 
- snížení počtu opravných termínů ze dvou na jeden, zároveň studenti dostanou „balíček“  
  druhých opravných termínů (počet závisí na standardní délce studia)  

                             - zveřejňování závěrečných prací v elektronické podobě 
- u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia bude garantem vždy 1 katedra 

• Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do bakalářského studia na všechny studijní 
programy

• Probíhá přijímací řízení do magisterského studia 

4. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace:

OP VVV 2014 – 2020

• EK schválila 13.5. 2015 – 2,77 mld. EUR

• letos MŠMT plánuje 21 výzev za celkem 33 mld.

Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 SC1 – kapacity pro excelentní výzkum  -  17 mld. Kč 
 SC2 – kapacity pro spolupráci s aplikační sférou -  2 mld. Kč 
 SC3 – infrastruktura pro vzdělávání spojené s výzkumem – 4 mld. Kč 

Prioritní osa 2 – Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
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• OP VVV – Témata pro excelentní výzkum – stavebnictví
o Pokročilé stavební materiály a konstrukce 
o Degradace a trvanlivost stavebních konstrukcí
o Monitoring a hodnocení životního cyklu staveb
o Robotizace stavebních procesů 
o Aditivní technologie
o Udržitelná výstavba, Smart Cities, Smart Infrastructure

Prod. Hájek požádal vedoucí jednotlivých kateder a výzkumných pracovišť o zaslání mailem 
paní ing. Hamarové a v kopii prod. Hájkovi:

 Návrhů témat excelentního výzkumu ze svých pracovišť – max. 3(0-3) 
 Dosavadních excelentních výsledků v uvedených tématech 
 Klíčových pracovníků s excelentními výsledky, vč. H faktoru 

Termín: do 21.6. 2015

• Hodnocení doktorského studia
 Příprava on-line verze 
 Spuštění od 15.6. 2015 

• Aktualizace studijního a zkušebního řádu
 Zahrnuje všechny stupně studia, vč. doktorského 
 Fakulta může mít ve svém Statutu vymezenou existenci vnitřního předpisu “Řád 

doktorského studia“
 Nabude účinnosti po prověření právním oddělením, případných konečných úpravách a 

schválení MŠMT

• Průběh obhajob doktorských prací – změna
 Pracovnice VaV již nebude přítomna při konání obhajob. 

Na začátku zasedání předá materiály předsedovi komise (včetně telefonického kontaktu na 
pracovnice). Předseda po ukončení obhajoby zajistí zpětné předání na VaV, včetně 
podepsané prezenční listiny. 

• Různé
 Projekt Postdoc – prodloužen do konce září 
 10.6. 2015 – termín žádostí na Investiční komisi 
 UCEEB – vypsán Národní program udržitelnosti – připravuje se návrh 
 Žádost o průběžné doplňování výsledků do VVVS 

5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

• Projekty MŠMT
IP - 2015: 2 projekty (KP , KP+ BP)

RPMT - 2015
Typ 1.  – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace 
                studijních programů na úrovni předmětů/kurzů. 
Typ 2 – Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti 
Termíny: RPMR – čerpání 

 Ukončení řešení projektů do 31.12. 2015 
 Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení do 31.1. 2016 

FCA -  budou vyhlášeny úspěšné projekty  
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CRP 2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/centralizovane-rozvojove-projekty-
podporene-v-roce-2015

ČVUT v Praze 
ČVUT C8 
ČVUT C10 
ČVUT CSM8 

• Výroční zprávy (ČVUT, FSv) 
• Dlouhodobý záměr 2016-2020 (ČVUT, FSv) 
• ADZ 2016 (ČVUT, FSv) 

Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

• Informace z veletrhů v Indonésii a Malajsii – projekt „Study in Prague“ k  propagaci studia na 
pražských vysokých školách

• Časopis Stavební obzor  - vyšlo 1. číslo v nové úpravě časopisu 
• Podepsání smlouvy se Stavební fakultou Univerzity ve Skopje

6. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

• Údržba zeleně okolo FSv 
• Příprava rekonstrukce bývalého hospodářského oddělení – vznik nové malé zasedací místnosti 

+ volné studovny. V rámci této rekonstrukce bude zasedací místnost B169 dovybavena
vzduchotechnikou. Realizace rekonstrukce – prázdniny 2015

• Oprava terasy v Telči – realizace v druhé polovině září 2015 
• Příprava rekonstrukce toalet v přízemí budovy A – realizace nejspíše v příštím roce 
• Žádost o finance na rekonstrukci světlíku, výměny skel  a fotovoltaiky – podána na MŠMT 
• Rekonstrukce budovy „B“: Rektorátem nebylo uspořádáno VŘ na projektanta. Dle návrhu 

rozpisu rozpočtu MŠMT není s rekonstrukcí budovy „B“ do r. 2018 počítáno. 

7. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace:

• Schválení všech základních ekonomických materiálů na květnovém zasedání AS FSv 
• Informace za rok 2014:

obrat 880  mil. Kč 
zisk 11,5 mil. Kč 
odvod do fondu prov. prostředků  35  mil. Kč 
objem zdrojů na fondech  200 mil. Kč 
rezerva 25% celk. obratu zdrojů fakulty 

• Katedrám byl předán rozpis NIV 2015- zdroje v TA 101 musí pokrýt také náklady v 
TA 888 (mzdy THP)

• S vedoucími kateder, u kterých došlo k přečerpání zdrojů v TA101 k 31.12. 2014, bude 
projednán způsob vyrovnání schodku 

• Personalistika:
- žádost z personálního oddělení, aby závažné personální záležitosti byly nejprve konzultovány     
  s personálním oddělením 
- připomínka pro řešitele grantů/projektů: s datem zahájení práce vypracovat dodatky  

k pracovním náplním dle požadavku zadávací dokumentace
- dohody DPP a DPČ s cizinci je třeba uzavírat před nástupem do zaměstnání 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/centralizovane-rozvojove-projekty-                                          podporene-v-roce-2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/centralizovane-rozvojove-projekty-                                          podporene-v-roce-2015
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8. Různé 

Prod. Šenberger informoval o konání workshopu ( 15.6. – 17.6.) doktorandů z K129 a K134 na téma 
experimentální dřevěná konstrukce k zastřešení odpočinkového prostoru před fakultou. 

Doc. RNDr. J. Bobok, CSc. informoval o schůzce ke snižování studijní neúspěšnosti studentů, kde byl 
předložen návrh na organizaci nultého ročníku na MÚVS. Doc. Bobok požádal  vedení FSv o podporu 
záporného stanoviska k tomuto návrhu.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. vznesl dotaz, zda budou přednášky podle SZŘ povinné ? 
Paní děkanka odpověděla, že zatím nikoliv. 

Doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.- upozornila na kumulaci obhajob a státnic bc. a mgr. studia z hlediska
účasti ve zkušebních komisích. 

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně.    

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r.
                                                                                                                      děkanka 

Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 9. 6. 2015


