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Z á p i s    č. 3 

ze zasedání Grémia děkanky, konaného 19. 10. 2015  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Kontrola zápisu č. 2/2015 – bez připomínek 

 

2. Seznámení členů GD s novými vedoucími kateder (od 1. 10. 2015): 

K129 – prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec 

K 127 – doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. 

 

3. Informace děkanky z KR:  

 Abdikace pror. pro rozvoj  - prof. Ing. J. Nožičky, CSc. k 30. 9. 2015 

 Návštěva emeritního prezidenta ETH Zürich 

 Hodnocení univerzit – THE 

 Situace ve věci rozšíření kamupsu na Vítězném nám. 

 Příprava projektů excelence 

 Příprava Dlouhodobého záměru 2016 – 2020 – jednotlivé cíle projednávány ve Správní radě  

 Aktualizace DZ – bude se odevzdávat spolu s IP projekty  

 Strategie ČVUT – bude projednávána v Betlémské kapli 19. 11. 2015 

 Příprava VŘ na kvestora ČVUT 

 Generel ČVUT 

 Hologramy – FJFI 

 Harmonogram ak. r. 2016/2017 

 Výuka ekonomických předmětů na ČVUT  

 FSv, FS, FEL - příprava koncepce výuky ekonomiky a managementu  

 Situační zpráva o čerpání prostředků na CIIRK 

 IP projekty  

 Příkaz rektora č. 11/2015 – ukončení platnosti papírových indexů k 30. 9. 2015 

 Pracovní skupina pro obsazování CIIRK 

 Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: stavba UCEEB  

 Stavba roku – Cena veřejnosti: Air House 

 

 

4. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:  

 Počty absolventů v ak. r. 2014/2015 

 Přijímací řízení pro ak. r. 2015/2016 

 Harmonogram ak. r. 2015/2016  

16. 11. 2015 - děkanské  volno 

27. 11. 2015 - děkanský den 

27. 11. 2015, 22. 1. 2016 – den otevřených dveří 

Přesuny výuky: 

29. 10. 2015 – výuka jako ve středu sudého týdne 

6. 1. 2016 – výuka jako ve středu sudého týdne 

7. 1. 2016 -  výuka jako ve čtvrtek sudého týdne 

8. 1. 2016 -  výuka jako v pátek sudého týdne 

 

Podrobné informace: 

http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/prodekan.php 

  

 Nový SZŘ – platnost od  ak. r. 2015/2016 

 Konec platnosti papírových indexů k 30. 9. 2015 dle Příkazu rektora č. 11/2015 

http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/prodekan.php
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 Doporučení – doklad o seznámení studenta s výsledky zkoušky nechat potvrdit podpisem 

studenta 

 Problematika opisování při zkouškách 

 Cena Siemens – návrhy na cenu pro nejlepšího pedagoga zaslat do sekretariátu děkanky. 

Termín: 26. 10. 2015, 12.00 h. 

 

 

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

  

 Hodnocení doktorského studia (2014/2015) 

- elektronická on-line verze 

- ukončení 14. 10. 2015 

- vyplnilo 457 doktorandů 

- nevyplnilo: 4 doktorandi 

 

 Hodnocení doktorské studia – problémy: 

- články ve SCOPUSu – pokud doktorandi vydali článek ve SCOPUSu a dosud nebyl 

  přidělen kód, mohou požádat o doplnění bodů prostřednictvím oddělení VaV 

- pro příští období bude upřesněno vykazování citací 

 

 OP VVV 2014 – 2020 

EK schválila 13. 5. 2015 – 2,77 mld. EUR 

Letos MŠMT plánuje 21 výzev za celkem 33 mld. Kč 

 

 Aktualizace SZŘ 

- nový SZŘ – platí i pro doktorské studium 

- fakulta může mít ve svém Statutu vymezenu existenci vnitřního předpisu „Řád doktorského  

  studia“- připravuje se a nabytí jeho účinnosti se předpokládá od 1. 1. 2016 

- nový SZŘ nabude účinnosti po prověření právním oddělením, případných konečných    

  úpravách -  schválením  MŠMT 

 Placení studia v cizím jazyce – doktorské studium 

- příprava předpisu v rámci fakulty – návrh: po splnění zkoušek by formou stipendia získal  

  student zpět 90% školného 

 Žádost o zaslání připomínek k hodnocení výuky doktorandů do 15. 11. 2015 na oddělení VaV 

 

 

 

6. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 Rozvojové projekty MŠMT 

IP (Institucionální projekty) -  2015: 2 projekty (KP , KP+ BP) 

 

RPMT (Rozvojové projekty mladých týmů) - 2015 (1984 tis. Kč) – 9 projektů 

Ukončení řešení projektů do     31. 12. 2015 

Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení    31. 1. 2016 

          Návrh 14. 1. 2016 

FCA – (Fond celoškolských aktivit)- v roce 2015 

K rozdělení na ČVUT bylo 2,2mil. Kč 

 Za FSv - 12 projektů, uspěl projekt ing. Nádherné a prof. Pacovského (2 projekty  

spojené v 1),  

http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/fondy-granty/cvut/fca2015  

 

Očekáváme výzvu pro RPMT - 2016 

 

 Poděkování za pomoc s přípravou Výroční zprávy FSv 2014 

 

 

  

http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/fondy-granty/cvut/fca2015
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 Zahraniční styky 
Paní děkanka podala následující informace: 

 Refundace peněz na obhajoby z rektorátního fondu je ukončena 

 Vyšlo 2. Číslo časopisu Stavební obzor- žádost o oslovení doktorandů k zasílání příspěvků do 

časopisu 

 

 

7. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

 Oprava fitness 

 Dokončování budování nové malé zasedačky v prostorách bývalého hospodářského oddělení 

 Úpravy okolí FSv 

 Parkoviště za budovou „D“ – příprava k realizaci – získání územního souhlasu od Pražské 

plynárenské 

 Úpravy v Telči 

 Oprava střechy Atria 

 Rekonstrukce budovy „B“ – diskuse o postupu, cíl: vytvoření projektu 

 

 

8. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace: 

 Informace k finanční uzávěrce za rok 2015 – bude připravena předběžně po uzávěrce  

za 1. - 9. měsíc 2015 

 Žádost o sledování hospodaření kateder – zaměřit se na typ akce 888, je krytá zdroji z Rozpisu 

NIV 

 Upozornil na nutnost čerpání Fondu účelově určených prostředků 

- nedočerpané zdroje TA 122 budou vyměněny za zdroje typu 101 

- nedočerpané režie z doplňkové činnosti budou vyměněny za zdroje typu 101 

 Žádost o zaslání požadavků na plán exkurzí a výuk v terénu 2016 

 Fyzická inventarizace 2015 

 Žádost o nutnosti hlášení změn zdravotní pojišťovny personálnímu oddělení 

 

 

9. Různé 

 poděkování děkanky za spolupráci při vytváření Výroční zprávy za r. 2014 

 pozvánka na seminář ÚNMZ – Světový den normalizace – 22. 10. 2015 

 dotazy se týkaly nového systému parkování, čteček na inventarizaci, termínů mytí oken 

v budově „D“ 

 

 

 

Termín příštích zasedání GD:  30. 11. 2015, v 9.00h, B169 

      21. 12. 2015  v 9.00h, B169 

 

 

 
            prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r. 

                                                                                                                      děkanka 

  

 

Zapsala: M. Vavřinová 

V Praze dne 22. 10. 2015 


