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Z á p i s    č.   1 

ze zasedání Grémia děkanky, konaného  21. 3. 2016  

Přítomni: dle prezenční listiny 
  

1. Kontrola zápisu č. 5/2015 – bez připomínek 
 

2. Prezentace Mgr. Pilátové z Projektové kanceláře (FS) - Projekty OP VVV 
 

3. Diskuze k prezentaci Mgr. Pilátové 

 informace děkanky FSv o účasti FSv na prezentovaných projektech 

 informace proděkana Hájka k účasti FSv na projektu „Integrované navrhování staveb“  

 informace rektora ČVUT o možnostech participace FSv na projektech „Centrum 

interdisciplinárních věd“ a „Centrum pokročilých inženýrských technologií“ 
 

4. Informace děkanky z KR  
 Prezentace projektů – Výzva OP VVV – Excelentní výzkum 

 Rozpis finančních prostředků MŠMT na r. 2016 dle ukazatelů A+K 

 Finanční situace v UCEEBu a Inovacentru ke konci minulého roku 

 Kontrola správnosti vykazování výsledků ve všech databázích 

 SGS projekty 

 Příprava nových kvantifikovaných kritérií pro habilitační a jmenovací řízení 
 

5. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:  

 Zveřejňování studentských závěrečných prací  

 Požádal katedry, aby jmenovaly 2 pracovníky – referenty pro KOS a pro SZZ 

 Od ak.r. 2016/2017 bude při opakovaném přijetí ke studiu uznávána pouze klasifikace A, B a C 

 Vypracování návrhů na projekty do výzvy OP VVV - ESF za FSv 
 

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

 Změna v ohodnocení oponentských posudků – zvýšení odměny pro oponenty z FSv  u 

habilitačních řízení na částku 3.000,- Kč 

 Odměny za posudky disertačních prací platí katedry – bylo doporučeno, aby katedry zvážily 

možnost zvýšení odměny obdobným způsobem jako u posudků habilitačních prací 
 

7. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 IP projekty  

 Projekty RPMT 2015 – ukončeno a odesláno 9 projektů 

 Vypsání nové soutěže RPMT pro r. 2016  

 Přihlášky nových projektů, návrh na podporu 12 projektů RPMT 2016 

 Harmonogram RPMT 2016 – viz vyhlášení soutěže na fakultních stránkách 

 Závěrečné zprávy – návrh: 9. 1. 2017 
 

8. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

 Poděkování za zasílání příspěvků do časopisu Stavební obzor 

 Platba za studium - studenti typu „free movers“ 

 IP projekty – „Mobilita pracovníků“ 

 Podpora z Rektorátu ( doktorandi a studenti mgr. studia až do výše max. 8.000,-Kč) : 

- příspěvky na pobyty na zahraničních univerzitách 

- příspěvky na výjezdy v rámci studentských aktivit 

- obhajoby přijíždějících a vyjíždějících oponentů 
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 Pozn. 

Prof. Konvalinka informoval o možnostech podpory z Hlávkovy nadace (podpora výjezdů na prestižní 

konference) a o podepsání smlouvy o spolupráci s univerzitou v Nebrasce (USA). 
 

9. Výstavba 
Prod. Šenberger – omluven z účasti na GD 

 

10. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace: 

 Připravované investice: 

- úprava podlah ve 3 podlažích budovy „B“ 

- úprava prostor za budovou „D“ – parkoviště 

- příprava VŘ na investiční akce (VŘ na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy „B“) 

 Hospodářský výsledek za rok 2015 činí před zdaněním 4,2 mil. Kč 

 Příprava zprávy o hospodaření za r. 2015 

 Probíhá diskuze k metodice rozpisu finančních prostředků na r. 2016 

 Upozornění na výskyt krádeží na FSv – žádost o předání této informace studentům 

 Výsledky smluvního výzkumu – termín zadání do databáze VVVS je 31. 3. 2016 
 

11. Různé 
Prof. Konvalinka - u připravovaných projektů GA ČR na další rok je třeba projednat plán 

experimentální činnosti v Experimentálním centru s doc. J. Litošem. 

Doc. Liška – zastupuje FSv ČVUT v Gremiální radě NTK. 

 

 

 

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 

 

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

 děkanka 

  

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Vavřinová 

V Praze dne 23. 3. 2016 


