Výroční zpráva o činnosti Fakulty architektury VUT
v Brně za rok 2007
Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty architektury VUT v Brně za
období 2006 – 2010 (dále jen „Dlouhodobý záměr“) a jeho Aktualizace na rok 2007 (dále jen
„Aktualizace“).
Osnova výroční zprávy je členěna do 9 kapitol, jejichž součástí jsou příslušné tabulky.
Tabulky tvoří grafické přílohy a jsou součástí výroční zprávy.
Priority Dlouhodobého záměru FA VUT za sledované období roku 2007 respektovaly
strategické záměry VUT v Brně, deklarované v Dlouhodobém záměru VUT na období 2006
až 2010, akceptovaly návaznost na Dlouhodobý záměr MŠMT, zejména v částech
internacionalizace, kvalita a exelence akademických činností a kvalita a kultura
akademického života. Dále upřednostňovaly vlastní specifické okruhy zájmu fakulty.
1/ význam Fakulty architektury VUT v Brně, její specifika a vztah k veřejnosti
Fakulta architektury se snažila rozvíjet vztahy s odbornou i laickou veřejností, při využití
všech možností prezentace FA VUT, ale i s nabídkou odborného potenciálu školy.
Významné události
Rektorát VUT v Brně uzavřel Memorandum of Understanding s Illinois Institute of
Technology v Chicagu na základě podkladů dodaných Fakultou architektury a dalších
fakult VUT se zájmem o spolupráci s touto univerzitou.
Na pozvání prof. Šlapety přijeli slovinští architekti Andrej Hrauski a Matej Vozlic
prezentovat slovinskou architekturu - 6.11.2007, 7.11.-13-12.2007 výstava v Galerii
architektury v Brně.
Byla uzavřena smlouva o spolupráci s Hogeschool v Utrechtu a na jejím základě proběhl na
FA zahraniční workshop studentů z Utrechtu.
Přednáška Prof. Denis Ozkut - téma přednášky: Architektonické vykopávky v Turecku z
doby řecko-římské, květen 2007.
2/ postavení FA a spolupráce v rámci VUT
Fakulta architektury tvoří od roku 1919 nedílnou součást dnešního VUT v Brně.
V perspektivě dlouhodobého plánu budeme usilovat o specifickou svébytnost, samostatné
postavení a uchování obsahové identity v rámci VUT. Nově připravovaná restrukturalizace
FA je vedena s cílem vytvoření širšího akreditovaného oborového zázemí, s předměty, které
je možné nabídnout v rámci mezioborového studia na VUT v intencích prohloubení integrity
univerzity při respektování vývoje jednotlivých fakult.
3/ internacionalizace v rámci vytváření společného evropského
vysokoškolského vzdělávání, mobilita studentů a pedagogických pracovníků
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prostoru

Důležitými výchozími body bylo udržení současných vztahů se zahraničními partnery v rámci
rozvoje mezinárodní mobility programů Sokrates/Erasmus, Leonardo da Vinci a dalších
mezinárodních aktivit, které podpořily rozvoj mezinárodních studijních a vzdělávacích
programů a zajistily kvalitativně vyšší spolupráci v oblasti výuky FA s partnerskými
zahraničními školami.
Systematicky vytvářené podmínky pro vznik studijních programů v anglickém jazyce byly
naplněny akreditací MSP v anglickém jazyce.
FA VUT v Brně dále usilovala o rozvoj samostatných i společných mezifakultních,
celoškolských a mezinárodních programů v oblasti tvůrčích aktivit, které byly vedeny s cílem
zajistit jejich vícezdrojové financování.
Zastoupení Fakulty architektury VUT v Brně
- zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích,
v profesních organizacích (tab. č. 1)
- člen AESOP – organizace VŠ urbanismu a územního plánování, od r.1995
- člen AEEA-EAAE Association europeenne pour lenseidnement de larchitecture .
European Association for Architectural Education, od r.1995
- člen DOCOMOMO International, odr.1998
- člen UNESCO/UIA Validation Committee for Architectural Education, od.r.1995
- člen Scientific Committee for UIA Congres Torino, od r.2006
Zastoupení žen v akademických orgánech fakulty
vedení 2, AS FA 1, VUR 2, Rada studijního programu 2, obor.rada 3
Odborná spolupráce VVŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce
s odběratelskou sférou
FA spolupracuje s ÚmČ, MMB i firmami formou ateliérových projektů, studentských soutěží,
výstav, společných grantů. S JmK v oblasti Programu Iniciativy Společenství INTERREG
IIIA a v oblasti grantových projektů OP RLZ.
FA spoluprácuje v rámci projektu MŠMT ESF s Masarykovou univerzitou,Českou asociací
distančního univerzitního vzdělávání, Trenčianskou univerzitou A.Dubčeka, s partnerskými
školami v rámci programu Socrates.
Projekty řešené v roce 2007:
RP MŠMT: Mobilita studentů na FA VUT v Brně
Období řešení projektu: 1.1.2007 - 31.12.2007
Čerpáno 685 tis. Kč
Podané projekty na rok 2008:
FRVŠ projekt: Komplexní knihovnicko-informační centrum FA, 906-tis. Kč, duben 2007,
výsledek - nefinancované
RP MŠMT: 1. Program na podporu rozvoje internacionalizace, c) mezinárodní mobilita
studentů vysokých škol
Název projektu: Mobilita studentů na FA VUT v Brně
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Období řešení projektu: 1.1.2008 - 31.12.2008
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2008: 1530 tis. Kč
RP MŠMT: RP1 - Program na podporu rozvoje internacionalizace, a) - mezinárodní
spolupráce vysokých škol
Název projektu: Příprava mezinárodních programů a podpora zahraničních lektorů na
FA VUT v Brně
Období řešení projektu: 1.1.2008 - 21.12.2008
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2008: 465 tis. Kč
Odborné exkurze studentů do zahraničí v rámci výuky na FA
- V rámci předmětu Teorie navrhování se studenti zúčastnili odborné přednášky o výstavbě
nové čtvrti přístavní části města Hamburku Hafencity, prohlídky staveb a městského prostoru
s výkladem a prohlídky architektonických a urbanistických návrhů nové čtvrti, vedoucí
doc.ing.arch. Petr Pelčák, listopad 2007
- V rámci předmětu Dějiny architektury se zúčastnili studenti odborné exkurze s odborným
výkladem, téma: Antické Řecko, vedoucí ing.arch. Jan Hrubý,CSc.
- V rámci předmětu Zásady navrhování ekologických staveb se zúčastnili studenti odborné
exkurze "Zdravé bydlení" Graz 2007 a konference a veletrhu "Zdravé domy" ve Weizu,
vedoucí doc.ing.arch. Hana Urbášková
- V rámci předmětu Soudobá architektura se zúčastnili studenti odborné exkurze s odborným
výkladem, téma:100 staveb moderní architektury Německa a Nizozemska, vedoucí ing.arch.
Karel Doležel
- V rámci ateliéru Urbanistické tvorby se studenti zúčastnili "urbanistického happeningu
Paříž, Berlín, Ronchamp" s odborným výkladem, vedoucí ing.arch. Petr Hurník, květen 2007
Mezinárodní studentské soutěže
13.ročník studentské soutěže XELLA 2007/2008 - září 2007 - 7.2.2008, téma Kamenolomy
s novou funkcí - Marinaka, účast našich studentů
V soutěži, pořádané organizací Archi-stuents.org se mezi 738 přihlášenými projekty ze 173
škol architektury umístil na 3.místě v kategorii steel award student FA VUT v Brně
Michal Krištof s projektem Centre of Modern Architecture.
Mezinárodní workshopy
Francie, Architektura a konstrukce textilních membrán - Toulouse 2007, zúčastnilo se 9
studentů FA, dále studenti z ENSA de Toulouse Francie a HTW Saarbrücken, týdenní
workshop, červen 2007, vedoucí ing.Petr Kostiha
Ghent - Belgie, Designing in the dark 2, zúčastnilo se 7 zahraničních škol, třítýdenní
workshop, listopad 2007, vedoucí H.Ryšavá
Itálie, San Giovanni Valdarno workshop a výstava, téma: UNE IMAGE POUR LES SILOS,
Universita degli Studi di Firenze, Místo: San Giovanni Valdarno, říjen 2007, Itálie, vedoucí
prof.H.Zemánková
Švýcarsko, Basilej, v rámci předmětu Architektura města se zúčastnili studenti workshopu a
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odborné exkurze, říjen 2007, vedoucí: Doc.ing.arch. Jiří Oplatek
O prázdninách se uskutečnil 11-ti týdenní, mezinárodní workshop a výstava: Dokumentování
a restaurování původní tibetské architektury v Ladakhu v severní Indii, pořadatel: Tibet
Heritage Fund, Ministerstvo kultury ČR, výstava 15.11.2007, vedoucí: prof. H.Zemánková,
ing.arch. Šárka Kramářová
Minimum House for Leisure, EXPO 08, FA VUT v Brně a School of architecture and design,
University of Brighton, workshop a výstava, vedoucí: J.Palacký, B.Krejčová, listopad 2007
Mezinárodní mobilita studentů architektury
V rámci programu LLP Erasmus vyjelo 34 našich studentů, přijelo 22 studentů přijelo
Pracovní stáže: V rámci LLP Erasmus vycestovalo 7 studentů, v ráci programu Leonardo da
Vinci 9 studentů
Intenzivní programy, IP Erasmus Intensive programme, projekt: Total Quality Cultural
Heritage management, University of Tomar Portugalsko, za FA se účastní prof. H.Zemánková
Mobilita učitelů v obou směrech 2007
22 našich vyjelo, 6 zahraničních přijelo
Zapojení veřejné vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program

LLP (Socrates)
Erasmus Comenius Grundtvig Lingua Minerva Leonardo Jean
Erasmus
Monnet Mundus

Počet
projektů
Počet
vyslaných
studentů
Počet
přijatých
studentů
Počet
vyslaných
ak.
pracovníků
Počet
přijatých
ak.
pracovníků.
Dotace
(v tis. Kč)

1

2

35

17

28

5

20

0

7

0

FA
86 tis.

FA
0

Pozn.: Dotace z FA výhradně jen na učitelskou mobilitu.
Další studijní pobyty v zahraničí
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Program

Vládní stipendia

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

0
0
0
0

Přímá meziuniverzitní spolupráce/z toho
Rozvojové programy
mimo
v Evropě/z toho
Evropu/z toho
Rozvoj. progr.
Rozvoj. progr.
127
0
0
0
10
0
5
0

Kvalita a kultura akademického života
- mimořádně nadaní studenti
FA nemá systém prospěchových stipendií, dle svých schopností jsou studenti vybíráni na
zahraniční stáže. Studenti DSP aktivně se podílející na výuce a realizaci výstav, workshopů
jsou odměňováni formou mimořádných stipendií. V každoroční soutěži FA O cenu B.Fuchse
získali v roce 2007 tyto ceny:
1.místo

LIVE/WORK SCHEME FOR PECKHAM
odměna 10.000,-Kč
Roman Strnad; vedoucí práce: Nick Hayhurst
2.místo
SAUNA
odměna 6.000,-Kč
Michaela Dytrtova; vedoucí práce: Pekka Heikkinen
3.místo
THEME 1 – EIXO ESTRUTURANTE DE TERRITÓRIO + UM ESPAÇO
PÚBLICO
odměna 4.000,-Kč
Jan Vojtíšek; vedoucí práce: Mario Rino
Ceny Johna Hejduka za nejlepší bakalářskou práci v hodnotě 3.333,-Kč získali Pavel Golík,
Michal Mačuda, Jan Kristek, cenu děkana v hodnotě 3.000,-Kč získal Ondřej Novosad,
odměnu děkana 1.500,-Kč Jan Kristek. Za nejlepší diplomovou práci získal cenu děkana
v hodnotě 5.000.-Kč Bc.Martin Zamazal, pochvalné uznání děkana 2.500,-Kč Bc.Sylvie
Zechmeisterová. architektonické kanceláři v Lausanne. Pravidelně získávají studenti ceny na
poli studentských soutěží i v mezinárodním měřítku.
4/ restrukturalizace pracovišť FA a studijních programů
V rámci dlouhodobého záměru se fakulta připravila na restrukturalizaci studijních programů.
Hlavní pozornost byla věnována magisterskému stupni, který je do budoucna vnímán jako
stěžejní pro profilaci inženýra architekta. Navíc s ambicí, která zohlední tradici brněnské
architektonické školy. Ponechává dosavadní dělení studijních programů na bakalářský,
magisterský a doktorský studijní program. Současně platí, že přijetí do studia ve všech
stupních studia je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení.
Restrukturalizace studijních programů bylo provázeno restrukturalizací jednotlivých
pracovišť. Připravená vyhodnocení dosavadních zkušeností a následná redukce do sníženého
počtu pracovišť bude lépe odrážet potřeby vzdělávacího procesu, kompatibilitu se strukturou
partnerských fakult a s uplatněním se v rámci VUT.
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Vypracování žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního
programu obor architektura 3501V002 a urbanismus 3501V009 a její získání do roku 2010.
Vypracování žádosti o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení v oboru architektura
a urbanismus a její získání do roku 2011.
Vypracování žádosti o prodloužení akreditace oboru řízení ke jmenování profesorem v oboru
architektura a její získání do roku 2011.
5/ odborný růst akademických pracovníků s podporou mladé generace
V souladu s Dlouhodobým záměrem VUT také FA v uplynulém období obrátila pozornost na
sledování kvality a zvyšování potenciálu akademických pracovníků. V rámci dlouhodobé
strategie personálního rozvoje usiluje o dosažení výrazného snížení věkové hranice uchazečů
o habilitaci a žadatelů o zahájení řízení ke jmenování profesorem. A to nejen ve zvýšené
pozornosti věnované růstu mladých, ale i kompetentních a zkušených odborníků, kteří mohou
vstoupit z praxe do pedagogického procesu.
Aktuální počet všech pedagogů pro obor architektura.
počet pedagogů.........................................................................................................................59
počet přepočtených pedagogů..............................................................................................51,55
Aktuální počet „přepočtených“ docentů do 40 let a „přepočtených“ profesorů do 50 let.
docenti do 40 let..........................................................................................................................1
profesoři do 50 let.......................................................................................................................2
Vědecká rada (celkem 3 zasedání)
Před vědecko uměleckou radou FA VUT v Brně se konala
3 habilitační řízení v oboru architektura:
Ing.arch.Jakub KYNČL,Ph.D.
Ing.arch.Ir.Zdeněk ZAVŘEL
Ing.arch.Jan HRUBÝ,CSc.
1 řízení ke jmenování profesorem v oboru architektura:
Doc.Ing.arch. Robert VOTICKÝ
6/ aktualizace studijních programů s cílem podpory nových trendů ve vzdělání
Studentů
V návaznosti na současné studijní programy bakalářského studia bylo prioritou připravit nový
studijní program magisterského studia. Zaměřit se na reflexi potřeb praxe a nových
požadavků, kladených na absolventa Fakulty architektury. Magisterský studijní program
postavit na oborovém základu, který umožní větší variabilitu studia nejen v rámci fakulty, ale
umožní fakultě vytvořit nabídku mezioborových studií v rámci VUT a dále s přesahem
k dalším vysokým školám. Současně bude usilovat o vytvoření a realizaci perspektivního
pokračování studia v anglickém jazyce.
Aktuální počet všech studentů řádného denního studia oboru architektura.
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Bakalářský studijní program – 407 studentů
Magisterský studijní program – 153 studentů
Počet přihlášených a počet přijatých studentů – ak. rok 2007/2008
Bakalářský studijní program
– 474 přihlášených studentů
– 98 přijatých studentů
– 96 zapsaných studentů
Magisterský studijní program
– 89 přihlášených studentů
– 79 přijatých studentů
– 79 zapsaných studentů
Doktorský studijní program – prezenční studium
– 7 přihlášených studentů
– 6 přijatých studentů
– 6 zapsaných studentů
Doktorský studijní program – kombinované studium
– 0 přihlášených studentů
– přijatých studentů
– zapsaných studentů
Aktuální počet doktorandů v oboru architektura a studijní programy
Prezenční studium – 31 studentů
Kombinované studium – 39 studentů
Doktorský studijní program – prezenční studium
– 7 přihlášených studentů
– 6 přijatých studentů
– 6 zapsaných studentů
Doktorský studijní program – kombinované studium
– 0 přihlášených studentů
– přijatých studentů
– zapsaných studentů
Počet studentů, kteří v aktuálním akademickém roce byli alespoň na jednosemestrálním
pobytu v zahraničí
Program Erasmus
Program Leonardo

-

41
9

Předměty oboru architektura, které se v aktuálním akademickém roce přednášejí
v některém cizím jazyce
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Soudobá architektura
Konverze staveb
Marketing pro architekty
Počet všech jazykových kurzů, které mohou absolvovat studenti oboru informatika (počítáme
každý semestr, příklad: Angličtina I-IV a Angličtina pro obor architektura I-II považujeme za
šest semestrů).
V bakalářském studijním programu studenti studují v rámci studijního programu Angličtina IIV – celkem 4 semestry
7/ přehodnocení a stanovení nových priorit v tvůrčích činnostech na FA VUT
V oblasti tvůrčích činností byly podpořeny veškeré aktivity pedagogů fakulty, které měly
tvůrčí charakter, odrážely potřeby a orientaci školy a byly následně akceptovatelné ve
výukovém procesu. Zvláště významná byla orientace na vědeckou činnost a adekvátní
výstupy v rámci možností fakulty, dále výstavy, které se podílely na prezentaci školy,
společné a individuální účasti na konferencích, seminářích, pracovních setkáních a pod., jak
na domácí, tak především na zahraniční úrovni.
Vědecko výzkumná činnost
V roce 2007 byly na FA VUT v Brně řešeny 4 projekty MŠMT ESF, 3 projekty
FRVŠ, 1 projekt Ministerstvo kultury, 3 Rozvojové projekty a 1 mezinárodní projekt
MŠMT INGO.
Číslo projektu
MŠMT ESF
CZ.04.01.03/3.2.15.1/0151
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0286
CZ.04.1.03/3.3.11.3/3131
EU INTEREG III ČR - SR,
CZ.04.4.84/1.2.00.1/0216
FRVŠ
955 F2 c
1508 F2 d
1853 F2 a
MŠMT INGO /mezinár./
1P05LA264
Ministerstvo kultury
15.815/2006
Rozvojové projekty
258 Mobilita studentů na VUT
268 Spolupráce VUT s
průmyslem

Název projektu
Implementace systémového hlediska do
vzdělávání při přechodu k udržitelnému rozvoji
Modernizace a inovace výuky oboru architektura
Přírodní materiály a nepálená hlína v novodobých i tradičních
stavbách
Minulostí k budoucnosti - přírodní materiály v regionální
stavební kultuře
Ateliéry zahraničních odborníků
v magisterském studijním programu
Mizející dědictví
Architektonická stavebnice
Podpora činnosti české pobočky DOCOMOMO
International
Záchrana původní tibetské architektury v Ladakhu
workshop "Malý Tibet"
Mobilita studentů
Nové metody architektonického navrhování
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270 Rozvoj inf.a
komun.technolog.

Aplikace experního databázového systému v teoretických
disciplínách v architektuře

V roce 2007 byly ukončeny a úspěšně obhájeny 2 projekty FRVŠ, 1projekt MŠMT ESF .
Bylo vypracováno celkem 19 žádostí o projekty. Z toho 1 MŠMT ESF, 4 Rozvojové
projekty,
13 FRVŠ a 1 GA ČR.
Z toho 8 projektů FRVŠ bylo přijato a ostatní výsledky nejsou zatím uveřejněny.
Číslo projektu
Národní program výzkumu II
Program – Lidské zdroje (2E)
Rozvojové projekty
RP 2 b Program na přípravu
a rozvoj lidských zdrojů
RP 3b Rozvoj informačních
a komunikačních technologií
RP 1c Mezin.mobilita studentů
RP 1a Mezin.spolupráce VŠ
FRVŠ
6 F2d
224 G2
477 F1 d
532 G2
586 G2

Název projektu
Zřízení vědecko-výzkumného centra pro výzkum sídel
Podpora mezinárodních vztahů
v doktorském studijním programu
Rozšíření multimediálního databázového systému
jako podpory teoretického vzdělání v architektuře
Mobilita studentů na FA VUT v Brně
Příprava mezinár. programů a podpora zahr.lektorů na FA

1703 F2 d
1781 A d
1930 F2 c

Estetika veřejných prostranství - studijní materiál
Analýza slovinské architektury
Multimediální podpora výuky stavební mechaniky II
E-learningový kurz Novodobé stavby ze dřeva a z hlíny
Objektivizace potřeby městské zeleně z pohledu
ekonomicko společenských dopadů současné doby
Kompaktní formy městského bydlení
Inovace výuky předmětu Rekonstrukce cvičení
Aktuální tendence kompozice barev v architektuře
Viniční hospodářství s ekologickými aspekty
Rozšíření a zkvalitnění výuky urbanismu v oblasti
krajinného plán.a územních systémů ekolog. stability krajiny
E-learning ve výuce CAD systémů
Komplexní knihovnicko-informační centrum Fakulty archit.
Ateliéry zahr.odborníků v magist.studijním programu

GA ČR
103/08/1283

Městská mobilita a doprava v klidu

684 G2
711 G2
990 G2
1046 G2
1599 G2

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit veřejné vysoké školy
Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích
aktivit

Zdroj

Finanční
podpora

Modernizace a inovace výuky oboru architektura

C

2.042 400

Implementace systémového hlediska do vzdělávání při přechodu
k udržitelnému rozvoji

C

1.579 860
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Záchrana původní tibetské architektury v Ladakhu

C

80 000

Podpora činnosti české pobočky DOCOMOMO International

C

659 000

Mobilita studentů – rozvojový projekt

C

740 000

Nové metody architektonického navrhování – rozvojový projekt

C

650 000

Aplikace expertního databázového systému v teoretických disciplínách
v architektuře – rozvojový projekt

C

450 000

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování
disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů

C

1.720 000

Přírodní materiály a nepálená hlína v novodobých i tradičních
stavbách

C

2.868 496

Minulostí k budoucnosti – přírodní materiály v regionální stavební
kultuře

C

1.500 000

Pozn. Ve sloupci „Zdroj“ A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní ministerské granty
(včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ).

Konference pořádané FA VUT v Brně
•
XI. VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ FA, Brno, květen 2007
•

Mezinárodní konference Zdravé domy 2007, 21.-22.6.2007, Brno

Doktorský studijní program
V prezenční formě studuje 31 doktorandů .
V kombinované formě 39 doktorandů.
Celkem 70 doktorandů.
V roce 2007 bylo odevzdáno 7 doktorských disertačních prací, z toho 6 úspěšně obhájeno a 1
neúspěšně.

Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)4
Otevírací doba za týden1 (fyzicky)
Počet absenčních výpůjček2
Počet uživatelů3
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru

272
16534
85
-85
-0
43 hodin
3795
1279
61
2803

8/
podpora komunikací a nových technologií, které budou součástí výukových a
všech tvůrčích programů
FA bude usilovat o posílení oblasti informačních zdrojů a multimedií s cílem prezentace FA
VUT v Brně v zahraničí. Dále se zapojí do pokračování integrace centrálních informačních
systémů VUT, rozvoje síťové a komunikační infrastruktury, rozvoje ekonomického
informačního systému SAP, informačního portálu knihoven VUT a jednotného centrálního
evidenčního systému publikací a evidence dalších výstupů tvůrčí činnosti.
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9/
Definování základních strategických cílů fakulty na rok 2007 podle
Dlouhodobého záměru FA VUT v Brně a jejich naplnění.
___________________________________________________________________________
Plán 2007
1/
Aktualizace studijních programů bakalářského stupně studia
2/
Restrukturalizace magisterského stupně výuky
3/
Reakreditace bakalářského a magisterského studia
4/
Změna organizační a obsahové struktury FA VUT v Brně v návaznosti na body 2 a 3
5/
Zvýšení kvality výuky a výzkumu s potřebnou regenerací pedagogického sboru
s ohledem na věkovou strukturu pracovníků
6/
V rámci spolupráce s evropskými školami příbuzného zaměření bude fakulta usilovat
o udržení a rozvíjení dosavadních kontaktů a hledat další možnosti rozšíření výměny
studentů i pedagogů v rámci výukového procesu v duchu internacionalizace jako
programu MŠMT.
___________________________________________________________________________
Realizace
1/
Aktualizace studijních programů bakalářského stupně studia byla projednávána v Radě
studijního programu v průběhu ZS roku 2007. V současné době je připravena k závěrečným
konzultacím.
2/
viz obsahová obdoba bodu1/
3/
Vypracování žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního
programu obor architektura 3501V002 a urbanismus 3501V009 a její získání do roku 2010.
Vypracování žádosti o prodloužení akreditace oboru habilitačního řízení v oboru
architektura a urbanismus a její získání do roku 2011.
Vypracování žádosti o prodloužení akreditace oboru řízení ke jmenování profesorem
v oboru architektura a její získání do roku 2011.
4/
organizační změny byly provedeny formou výběrových řízení, která proběhla na FA
v průběhu roku 2007
5/
viz kapitoly 5/, 6/ a 7/ této výroční zprávy
6/
viz kapitoly 1/ a 2/ této výroční zprávy
Výroční zprávu vypracovali:
Doc.Ing.arch. Hana Urbášková,CSc.
Ing.arch. Iva Poslušná,Ph.D.
Ing.arch. Jiří Palacký,Ph.D.
Ing.arch.Jan Hrubý,CSc.
V Brně ……………………………..

Prof.Ing.arch. Vladimír Šlapeta,DrSc.
děkan

Schváleno Akademickým senátem FA VUT v Brně dne ……………………….………..
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