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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 5. 2. 2003 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  5. února 2003, 1300 hod 
 
Přítomni:  Lenka Burgerová, Jan Foretník, Karel Dole�el, Jiří Knesl, Václav Kocian, Petr 

Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Daniel Němeček, Alois Nový, Radek 
Sátora. 

Nepřítomni:  Ale� Navrátil, Milan Stehlík 
Hosté:  Ing.arch. Franti�ák, ing.arch. Hrubý, Doc. Chybík, CSc., ing. Krnáč, ing.arch. 

Mohelník, ing.arch. Poslu�ná, Phd., ing.arch. Ry�avá, CSc.. 
 
Program zasedání: 

1. kontrola zápisu ze dne 27. 1. 2003 
2. stav plnění usnesení ze dne 27. 1. 2003 
3. jmenování pracovních komisí AS FA 
4. koncepce výuky - diskuse 
5. různé 
6. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 

 
Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ K bodu 4e) zápisu ze zasedání AS FA (27.1.2003) připomínka doc. Lhotákové, 

oprava z 1200,- na 1300,-Kč. Opraveno v zápisu. Jinak bez připomínek. 
ad 2/ Vytvoření kritérií umístění FA přesunuto na pří�tí zasedání AS FA. Zbytek bez 

připomínek. 
 Mimo pořadí vystoupil ing. Krnáč s vysvětlením finanční situace FA (viz bod 4d) 

zápisu jednání AS FA ze dne 27.1.2003). Vzhledem k tomu, �e materiály (Čerpání 
rozpočtu FA � hlavní činnost � k 31.12.2002) byly těsně před zahájením zasedání 
předány pouze předsedovi AS, se členové nemohli připravit na jednání. Senát se 
tímto bodem bude zabývat a� po předlo�ení seriózních podkladů. Doc. Chybík 
po�ádal o odklad, vedení �koly se problémem zabývalo, zatím nemá k dispozici dost 
podkladů (účetní uzávěrku roku 2002). 

ad 3/ Doc.Nový předlo�il návrh na zřízení dislokační komise AS, který byl senátem 
akceptován (ostatní komise jsou studijní a ekonomická), ka�dá komise by měla mít 
minimálně 3 členy, z toho minimálně jednoho ze studentské komory AS FA. 
Personální obsazení bude předmětem jednání pří�tího zasedání AS FA. 

ad 4/ Knesl předlo�il rozdělení diskusního tématu na jednotlivé celky: 
a) Leto�ní bakalářská práce � letní semestr 2002/2003 
b) K čemu má slou�it tato debata? 
c) Co je produktem kterého stupně (bakalář, magistr, doktor)? 
d) Přijímací řízení do v�ech stupňů 
e) Způsob závěrečných zkou�ek 
f) Délka studia 
g) Způsob výuky 
h) Struktura předmětů 
Doc. Chybík jako děkan FA reagoval prohlá�ením, �e pravomoc, týkající se studijních 
zále�itostí, je jasně daná. Senát se shodl na tom, �e bod 4b) lze uzavřít tím, �e 
mo�né výsledky diskuse budou slou�it jako doporučení senátu vedení FA. 
Kynčl navrhl omezit diskusi časově do 15 hodin. AS přijímá. 
K bodu 4a) Doc. Chybík seznámil AS s aktuálním stavem přípravy zadání 
bakalářské práce, ing.arch.Franti�ák ,pověřený sestavením zadání, AS informoval. 
Kynčl navrhuje posunutí termínu odevzdání o týden z důvodu kolize průběhu 
zpracování projektu s probíhajícími státními zkou�kami. Následuje diskuse o 
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termínech, průběhu bakalářské práce a konečné podobě elaborátu. Konečné slovo 
bude mít Rada studijního programu, kam děkan zve zástupce AS.  
K bodu 4c) Doc. Nový předlo�il senátu svoji představu struktury studia, včetně 
chronologického členění a nároků na absolventy jednotlivých fází studia (viz  
příloha 1), tento materiál byl podkladem pro dal�í diskusi, ve které se podrobně ře�ily 
jeho jednotlivé části. Jednoznačné závěry nebyly přijaty, k materiálu doc. Nového se 
AS vrátí při projednání dal�ích bodů studijního fóra (body d-h). 

ad 5/    Doc. Chybík, znovu uvedený do funkce děkana FA, seznámil AS FA se slo�ením  
 svého týmu proděkanů (Hrabec, Poslu�ná, Ry�avá. Rujbr). Senát vzal na vědomí. 
ad 5/ AS se shodl na konání dal�ího zasedání dne 21. 2. 2003 v 900 v zasedací místnosti 

děkana. Program bude upřesněn v pozvánce. 
 
Usnesení: 
ad 2/  Vytvoření kriterií hodnocení umístění FA, podněty předávat předsedovi AS. 

Projednání na konci února 2003. 
 Předlo�ení vysvětlení finanční situace FA děkanem a tajemníkem FA � do programu 

zasedání AS FA bude zařazeno a� po předání materiálů k prostudování v�em členům 
senátu s dostatečnou časovou rezervou. Nicméně AS bude celou zále�itost bedlivě 
sledovat. 

ad 3/    Jmenování pracovních skupin (ekonomické, studijní a dislokační) AS FA na zasedání 
AS 21.2.2003. 

ad 4/    Pokračování diskuse na téma koncepce výuky a délky studia � bod d-h). 
ad 5/    Senát vzal na vědomí jmenování proděkanů Hrabce, Poslu�né, Ry�avé a Rujbra  
 děkanem FA do funkce. 
 
Seznam příloh zápisu: 

- Prezenční listina AS FA ze dne 27. 1. 2003 
- Příloha 1 � Struktura studia FA VUT od doc. Nového 

 
 
 
 

Jiří Knesl, Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 


