
Zápis   č. 6 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 16. 12. 2019  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola zápisu č.5/2019 - připomínky 
• informace tajemníka - dle návrhů vedoucích kateder budou z fakultních zdrojů vyplaceny odměny za realizaci 

elektronické inventarizace pro sekretářky kateder 
• doc. Lidmila – dotaz na rozdělení částky katedrám za vzájemné vypořádání mezi FSv a UCEEB za RIV body 

 
2. Informace děkana z KR a GR 

• rozdělování finančních prostředků ČVUT na vědu – zatím není rozhodnuto – předpokládá se podobné jako 
v loňském roce. 

• Akreditační řád ČVUT – bude schvalovat nový senát ČVUT 
• příprava na hodnocení instituce – pro základ financování v roce 2021 (do mezinárodního panelu hodnotitelů 

navržen prof. H. Mang) 
• dofinancování peněz za pedagogiku do FPP kateder 

 
3. Pedagogická činnost 

Prod. Pešková podala následující informace: 
• Termíny 

- 20.12. 2019 – konec výuky ZS 2019/2020 
- 23.12.- 5.1.2020 – zimní prázdniny 
- 5.1. 2020 – odevzdání závěrečných prací v IS KOS 
- 6.1. 2020 – odevzdání závěrečných prací na katedře 
- 6.1. 2020 – 14.2. 2020 - zkouškové období ZS 2019/2020 

 
• Czech Academic City Erbíl (CZAC) 

- Harmonogram přípravy 
Pro rok letní semestr 2019/2020 – kurzy CŽV 
Podle toho, jak se spolupráce osvědčí, by následovalo rozšíření akreditace Civil Engineering pro výuku v 
Erbílu 
Předpoklad: 
První dva roky společný základ 
Třetí a čtvrtý ročník: 2 specializace 

 Pozemní stavby a architektura  
 (Architecture Engineering) 
 Konstrukce, vodní a liniové stavby (kompilace V a KD) 

 
- Kurzy blokové výuky možné pro LS 2019/2020 

Matematika / Konstruktivní geometrie  
Chemie 
Fyzika 
Mechanika 
Pružnost a pevnost 
Geodézie 
Stavební materiály 
Pozemní stavitelství 
Mechanika zemin a zakládání staveb 
Vodní stavby a životní prostředí 
Hydraulika 
Dopravní stavby 
Stavební ekonomika a management 
Úvod do navrhování architektury / Dějiny architektury 
 

- Kurzy blokové výuky 
14 denní intenzivní kurz v AJ s řádným zakončením  
(z, zk, kz) 
5-6 nabízených předmětů na semestr 
Standardně 1 vyjíždějící vyučující na kurz 
Financování - předpoklad: 
Ubytování (poskytuje CZAC) 
Diety (poskytuje CZAC) 
Cestovné (účtuje FSv CZAC dle skutečných cen letenek) 
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Režie (účtuje FSv CZAC v domluveném paušálu) 
Celková cena za kurz 6 500 USD. 
 
Předpoklad režie, která „půjde“ na katedru za 1 kurz  
cca 40 – 50 tisíc Kč 
 

- Kurzy blokové výuky možné pro LS 2019/2020 
Prosím o zpětnou vazbu do 20. 12., zda jsou katedry ochotné a schopné zajistit blokovou výuku v uvedených 
kurzech pro LS 2019/2020 (případně i dříve). 
 
Matematika / Konstruktivní geometrie  
Chemie 
Fyzika 
Mechanika 
Pružnost a pevnost 
Geodézie 
Stavební materiály 
Pozemní stavitelství 
Mechanika zemin a zakládání staveb 
Vodní stavby a životní prostředí 
Hydraulika 
Dopravní stavby 
Stavební ekonomika a management 
Úvod do navrhování architektury / Dějiny architektury 

 
• Podpora studentů se specifickými potřebami 

Informace děkana o podpoře studentů se specifickými potřebami na FSv 
https://www.fsv.cvut.cz/zamest/vyuka.php 
 
-  Metodický pokyn o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT 
- Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA 
- Nutná individuální modifikace studia vychází z práva na vzdělání.  
- Individuální úpravy studia nárokované prostřednictvím Střediska ELSA jsou závazné pro všechny vyučující.  
- Vyučující může obdržet informace o úpravě studijních podmínek pro jednotlivé studenty kdykoli v průběhu 

akademického roku. 
- Evidenci osob se specifickými potřebami na Fakultě stavební ČVUT v Praze zajišťuje studijní oddělení, 

konkrétně paní Eva Stupáková.  
- Informace o tom, zda je student registrován ve Středisku ELSA je vložena do karty Události v IS KOS 

(přístupné z iKOS). 
 

• Akreditace 
- Integrální bezpečnost staveb 

Stanovisko MV k žádosti ČVUT v Praze o akreditaci NMSP Integrální bezpečnost staveb 
Magisterský studijní program je svým obsahem způsobilý k přípravě absolventů, kteří budou po odborné 
stránce odpovídajícím způsobem připraveni k výkonu povolání v oblasti bezpečnosti České republiky. 
Ministerstvo vnitra vyslovuje ve smyslu §79 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých školách k tomuto 
studijnímu programu souhlasné stanovisko. 
 

• Civil Engineering 
- Hodnotící komise doporučuje udělit akreditaci na 10 let (bez připomínek). 
- Zpravodaj doporučuje udělit akreditaci na 10 let (bez připomínek). 
 

• Water and Environmental Engineering 
- Hodnotící komise doporučuje udělit akreditaci na 10 let (bez připomínek). 
- Zpravodaj doporučuje udělit akreditaci na 10 let (bez připomínek). 

 
4. Věda a výzkum 

Prod. Patzák podal následující informace:  
• Hodnocení podle M17+  

● Modul 1: Hodnocení vybraných výsledků  
● Modul 2: Bibliometrická analýza  
● Moduly 3-5 (Sebeevaluace) 
 – Modul 3 (Společenská relevance) – vypracovává fakulta 
 – Moduly 4 (Viabilita) a 5 (Strategie a koncepce) univerzita jako celek 
 – Hodnocení mezinárodním evaluačním panelem 
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 – Za FSv zatím jeden kandidát: Prof. Herbert Mang (TU Vienna), můžeme navrhnout ještě druhého 
    → katedry do 28.11. 
 – Hodnocení v M3-5 bude prováděno každých 5 let 

• Modul 3 
 Společenská relevance je vztažena k výsledkům aplikovaného výzkumu, které mají bezprostřední význam 

pro jednotlivce i celou společnost. 
 Modul se tedy zabývá hodnocením dopadů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
 V rámci sebeevaluační zprávy se vyjadřujeme k předepsaným tématům, řada z nich vyžaduje údaje, které 

neevidujeme a bude třeba pomoci kateder s jejich sběrem a výběrem. 
 Příklady toho co budeme od kateder potřebovat 

– 10 příkladů účasti svých akademických pracovníků v edičních radách mezinárodních vědeckých časopisů 
(např. editor, člen redakční rady), 

 – 10 příkladů nejvýznamnějších zvaných přednášek akademických pracovníků hodnocené jednotky 
v zahraničí, 

 – 10 příkladů nejvýznamnějších přednášek zahraničních vědců a dalších hostů relevantních pro oblast VaVaI, 
 – 10 příkladů nejvýznamnějších volených členství v odborných společnostech 
 – Nejvýznamnější aktivity v oblasti popularizace VaVaI a komunikace s veřejností 
 Informace rozeslány 11. prosince na vedoucí kateder, termín do 15. ledna 
 

•  Novela SZŘ ČVUT 
 Problematika studentů na rodičovské dovolené 

– Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po 
celou uznanou dobu rodičovství 
– V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 
povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené a to za podmínky, že v této 
době studium nepřeruší. 
– Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia  

 
5. Zahraniční vztahy 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• 18.11. 2019 navštívili FSv zástupci University of Cancellors 
• časopis Stavební obzor 

- žádost o příspěvky doktorandů 
- žádost o uznání ve SCOPUSu – zatím odloženo 

 
6. Výstavba 

Prod. Vokurka podal následující informace: 
• 16.12. 2019 - převzetí rekonstruovaného náhradního zdroje – v průběhu ledna 2020 proběhnou ověřovací 

zkoušky, budou hlášeny výpadky elektrické energie 
• posun termínu zahájení stavby – rekonstrukce poslucháren v budově B cca na duben 2020 
• posluchárny budou blokovány i v ZS 2020/2021 
• informoval o hledání pracovníka do investičního oddělení 
• informoval o předpokládaném harmonogramu rekonstrukce budovy B 
• poděkování vedoucím kateder za zpětnou reakci ke zjištění učeben s možnou udržitelností 

 
7. Hospodaření 

V souvislosti s ukončením svého působení ve funkci tajemníka FSv Ing. Vlasák poděkoval všem za spolupráci při 
dosahování ekonomických výsledků. 
 

8. Různé 
• děkan podal informace k vánočnímu koncertu FSv 
• doc. Dostál vyjádřil podnět k nácviku evakuace pro případ mimořádné události 

 
Příští termín zasedání Grémia děkana bude stanoven dodatečně. 

 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
 děkan 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 17. 12. 2019 
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