
 
 

ZÁPIS Z 35. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 24. 1. 2017 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 13:12 konec zasedání: 15:05 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 

doc. Ing. arch. Karel Havliš, příchod 13:16 

doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D., odchod 14:36 

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 

Ing. arch. Jiří Marek 

Bc. Petr Preininger 

Bc. Michael Gabriel 

Ondřej Mráz 

Kateřina Vlková 

Pavel Hodek 

 

Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA 

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D., za AS VUT 

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA, odchod 14:06 

Ing. arch. Jan Kratochvíl, proděkan pro studium, příchod 13:46 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 35. řádného zasedání AS FA VUT v 

Brně 

Předsedkyně AS FA VUT zahájila zasedání a navrhla znění programu, senátor O.Mráz požádal o doplnění 

bodů č. 3, 4 a 5. 

 

Program 35. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 35. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Stav připomínkování Statutu FA VUT 

3. Problém přihlašování a nabídky ateliérových témat 

4. Výběrové řízení Erasmus+ 

5. Provozní řád fakulty 

6. Závěr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 35. řádného zasedání AS FA VUT. 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

Program byl schválen. 

 



 
 

 

2. Stav připomínkování Statutu FA VUT 

Předsedkyně informovala o pokračující práci, kterou legislativní skupina odvádí na tvorbě statutu. 
Informovala o tématech probíraných na schůzce s Mgr. Sobotkou. Nastínila body, ve kterých navrhují 
změny: 
- akademický senát - komu předává předseda po své rezignaci funkci, hlavně pokud není přítomen 
místopředseda; 
- funkční období aby bylo svázáno s funkčním obdobím děkana, po odsouhlasení návrhu na odvolání 
děkana by skončilo volební období senátu; 
- docházka AS - řešilo se s Mgr. Sobotkou, ale na jeho doporučení nebyl prováděn zásah; 
- kapitola děkan, tajemník, vědecká rada - její funkční období, zda je svázáno s funkčním obdobím děkana; 
Další body byly navrženy na doplnění, aby byla dodržena stejná struktura jako u Statutu VUT: 
- zapracování kapitoly proděkani 
- doplnění zkratek - v jednotlivých článcích se vyskytují různé zkratky, které jsou postupně vysvětlovány a 
používány, doporučují doplnit na začátek seznam použitých zkratek; 
Arch. Foretník dále rozvedl diskusi ohledně funkčního období vědecké rady. 
Děkan se dotázal, zda senát souhlasí s tím, aby bylo ve statusu uvedeno, že fakulta přijímá disciplinární 
řád VUT, aby nemusela sestavovat vlastní. 
Po další diskusi senátoři potvrzují, že by bylo možno přijmout disciplinární řád VUT. 
13:46 Přichází proděkan Kratochvíl 
 

3. Problém přihlašování a nabídky ateliérových témat 

O. Mráz upozornil na tristní stav vypsaných ateliérových míst ve vztahu k 1. a 2. ročníku. Pro ZAN vypsáno 
pouze 36 míst, byl rozeslán e-mail, že budou studenti direktivně zařazeni pod doc. Drápala, který je 
garantem předmětu. Podobná situace je ve 2. ročníku, kde chybí místa do ateliérových témat. Probíhá 
výběrové řízení na nové pedagogy, které probíhá paralelně se zápisem do ateliérů. Mezi senátory a 
děkanem se rozpoutala diskuse. Byl vznesen návrh na odložení termínu registrace do ateliérů o týden, než 
budou známa nová jména a témata vyučujících a ateliérů. Senátoři z řad akademických pracovníků 
upozorňují na naplněnou kapacitu úvazků, takže nemohou vypisovat další témata. 
14:06 odchází tajemník FA. 
Proděkan Kratochvíl vysvětluje situaci. Studenti prvního ročníku, kteří budou zařazeni pod vedení  doc. 
Drápala  a výpomoc konzultací zajistí doktorandi. Pro ateliérové témata budou doplněni pedagogové 
vzešlí z výběrového řízení. Kapacita bude pokryta. 
Proběhla diskuse nad tímto tématem, další senátoři se přiklání k názoru, že by měl být posunut termín 
registrace do ateliéru AT2, formulují usnesení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Výběrové řízení Erasmus+ 

Slova se ujímá K. Vlková, která informuje o tom, že není známa metodika výběru studentů pro zahraniční 
studium programu Erasmus+. Doporučuje stanovení oficiálních pravidel, která budou veřejně dostupná. 
Arch. Foretník, jako člen výběrové komise, informuje o tom, jak probíhá výběr a přiřazování studentů na 
jednotlivé destinace. Jedná se složitou kombinaci kritérií, někdy je nejdůležitější jazyková vybavenost 
studentů, požadují se certifikáty. Největší důraz se bere na portfolio, až poté na studentův průměr. Bc. 
Preininger navrhuje, aby bylo zveřejňováno zdůvodnění, proč jednotliví studenti byli, či nebyli přijati, jako 
zpětnou vazbu. 
Senátoři se dohodli, že nebudou přijímat k tomuto tématu žádné usnesení. 
14:36 odchází doc. Wittmann 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně doporučuje vedení Fakulty architektury VUT v Brně posun dne 

1. kola registrací do ateliérů pro 1. a 2. ročník na 31.1. 2017. 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 

Program byl schválen. 

 



 
 

5. Provozní řád fakulty 

O. Mráz vznesl dotaz na děkana fakulty, do jaké fáze se posunulo od minulého zasedání řešení problému s 
otvírací dobou fakulty. 
Děkan informoval, že bylo rozhodnuto, že v rámci zkouškového období, tak jak je ustanoveno v 
harmonogramu akademického roku bude ustanoven soustředěný týden ateliérové tvorby, v rámci kterého 
bude platit 24 hodinový provoz. Od zimního semestru již bude zakomponován do nového harmonogramu, 
v letním semestru již bude také platit, ale bude vyhlášen formou směrnice děkana. Tato směrnice se 
dotkne studentů 2. - 4. ročníku bakalářského a 1. a 2. ročníku magisterského studia. Provoz školy by měl 
být stanoven do 22 hod. Od 22 do 24 pro odchod a od 0 - 6 hod. bude škola uzamčena. Budou v součinnosti 
s vedoucími ateliérů vytipovány místnosti, ve kterých by tento provoz fungoval, aby nebyla celá fakulta v 
provozu nonstop. Děkan přislíbil, že od začátku nového semestru bude tato směrnice v platnosti. Ondřej 
Mráz nabídl spolupráci se Sofou, která může k těmto účelům poskytnout sklepní prostory klubu Archa na 
dvoře fakulty. 

 

6. Závěr 

Doc. Petříčková navrhla termín příštího zasedání na 21. 2 .2017 v 15:00. 
Požádala, zda by tajemník FA na příštím zasedání informoval o dílčím stavu čerpání loňského rozpočtu. 
 
Předběžný program zatím nebyl stanoven. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0    

Navržený termín byl schválen. 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala doc. Petříčková 


