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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 26. 5. 2003 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  26. května 2003, 1500 hod 
 
Přítomni:  Lenka Burgerová, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Daniel 

Němeček, Alois Nový, Milan Stehlík 
Nepřítomni:  Karel Dole�el, Jan Foretník, Zdeňka Lhotáková, Ale� Navrátil, Radek Sátora 
Hosté:  Doc. Chybík - děkan 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 23.4.2003 
2. Stav plnění usnesení 
3. Zásady hodnocení � přijímací zkou�ky do DSP na FA ve �kolním roce 2003/04 
4. Dislokace areálu FA  
5. Různé 
6. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Odkládá se na pří�tě. 
ad 2/ V�e co mělo být dokončeno k tomuto datu je splněno.  
ad 3/ Po krátké diskusi proběhlo hlasování o změně v tomto znění: �Budou provedeny dvě změny 

v oddílu Magisterský studijní program. Bude vypu�těna část věty o zvlá�tní způsobilosti a 
budou definovány podmínky přijetí do magisterského studijního programu.� Hlasování 
proběhlo v poměru 8 pro, 0 proti, 0 zdr�el se. 

ad 4/ Děkan předlo�il schémata finální dislokace 1.PP budovy A a 1. a 2. NP budovy B. Schémata 
ji� zrekonstruovaných podla�í děkan dodá předsedovi AS později. Dále byl schválen materiál, 
který předlo�ila dislokační komise, týkající mo�ností budoucí dislokace FA dle Dlouhodobého 
záměru rozvoje VUT  v Brně. Jako nevyhovující se jeví areál pod Palackého vrchem. Oba 
zbývající areály jsou akceptovatelné s dopracováním dle materiálu arch. Fixela. Materiál byl 
schválen v poměru 8 pro, 0 proti, 0 zdr�el se.  Předseda AS předá Prof. Novému schémata 
finální dislokace, jako podklad pro dislokační komisi. 

ad 5/ a) Připravují se změny statutu a jednacího a volebního řádu VUT. Senát se rozhodl po�ádat 
Doc. Lhotákovou, aby průbě�ně informovala AS FA o průběhu těchto příprav. b) Student 
Kocián se zeptal jak se stanovují termíny zkou�ek, kdy� některé zkou�ky jsou navr�eny a� na 
dobu po povinném vystěhování studentů z kolejí. Děkan vysvětlil mechanismus a přislíbil, �e 
se tímto problémem bude zabývat.  

ad 6/    Pří�tí zasedání AS FA bude 25.6.2003 ve 1400. 
  
Usnesení: 
ad 3/ Budou provedeny dvě změny v oddílu Magisterský studijní program. Bude vypu�těna část věty 

o zvlá�tní způsobilosti a budou definovány podmínky přijetí do magisterského studijního 
programu.  

ad 4/ Předseda AS předá Prof. Novému schémata finální dislokace, jako podklad pro dislokační 
komisi.  

ad 5/ Doc. Lhotáková bude AS FA pravidelně informovat o průběhu příprav nové legislativy VUT.  
 
Seznam příloh zápisu: 

- ZÁKLADNÍ INFORMACE o studiu a přijímacím řízení na Fakultě architektury Vysokého učení 
technického v Brně pro �kolní rok 2004/2005 

- Zápis z jednání Dislokační komise AS FA 
 
 
 
 

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


