
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 11. 5. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  11. května 2004, 1500 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Martin Dostál, Jiří Knesl, Václav Kocián, Jakub Kynčl (od bodu 

4.), Zdeňka Lhotáková, Daniel Němeček, Aleš Navrátil (do poloviny bodu 6.), 
Alois Nový, Radek Sátora, Milan Stehlík, Sanko Šejk  

Nepřítomni:  Petr Kostiha  
Hosté:  arch. Poslušná, arch. Mohelník, student Röder 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu ze 13.4.2004 
2. Stav plnění usnesení 
3. Kooptování nového člena AS FA a volba místopředsedy AS FA 
4. Studijní komise AS FA – výuka ateliérů ve šk. roce 2004/05 
5. Studijní komise AS FA – přijímací řízení do DPS 
6. Reakce na dopis arch. Mohelníka z 23. 3. 2004 - rozprava 
7. Různé 
8. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Kontrola zápisu proběhla bez připomínek. 
ad 2/ Veškerá usnesení jsou k tomuto datu splněna. 
ad 3/ Za studenta Jana Foretníka byl do AS FA kooptován student Martin Dostál, další 

náhradník v pořadí vzešlý z voleb v roce 2002. Dále byl místo Jana Foretníka zvolen 
nový místopředseda AS FA Daniel Němeček (10-0-1).  

ad 4/ Doležel informoval o projednání problematiky ve studijní komisi AS FA (viz příloha). 
Prod. Poslušná přednesla stanovisko děkana. Proběhla diskuse. Nový upozornil, že 
záměr VUT je zkrátit semestr na 13 týdnů, což by pro koncept malých atelierů 
znamenalo jistě těžkosti. V příštím semestru bude výuka probíhat dle stávajícího 
modelu a vedení připraví materiál k diskusi na toto téma, který bude prezentovaný na 
pedagogické konferenci FA. 

ad 5/ Doležel přednesl závěry ze studijní komise AS FA týkající se přijímacího řízení do 
DSP (viz příloha). Proběhla diskuse (Nový, Kynčl, Stehlík). Závěrem rozpravy je úkol 
pro vedení, které by mělo připravit podklady pro hlasování na dalším zasedání AS. 

ad 6/   Knesl navrhl aby byl tento bod vyhlášen za neveřejný. Proběhlo hlasování (5-2-5), na 
jehož základě zůstal bod veřejný. Knesl připravil, po konzultaci na právním oddělení 
rektorátu, materiál k projednání (viz příloha). Nový navrhl, aby byly postupně 
probrány jednotlivé body tohoto materiálu. Proběhla obšírná diskuse nad jednotlivými 
body materiálu a nakonec vyplynuly tyto závěry: na některém z dalších zasedání AS 
FA bude projednán způsob volby; Knesl informuje děkana o tom, že by v našich 
vnitřních předpisech mělo být pamatováno na statut studenta mezi MSP a DSP; 
Knesl připraví ve smyslu předchozí diskuse odpověď na dopis arch. Mohelníka. O 
posledním bodu proběhlo hlasování. Jako první v pořadí bylo hlasováno o protinávrhu 
Kynčla, aby byl jako odpověď odeslán projednávaný materiál (3-4-4). Poté bylo 
hlasováno o tom, aby byla vytvořena nová odpověď zhodnocující i proběhlou diskusi 
(10-0-1).  

ad 7/ - Pro příště bude ověřování zápisu probíhat elektronickou formou. Po rozeslání 
zápisu e-mailem bude 7 dnů na připomínky členů AS FA. Pokud žádné nebudou, 
bude zápis považován za schválený. Pokud vyvstane nějaká připomínka, bude zápis 
opraven na příštím zasedání AS FA (11-0-0).  

 - Výuka předmětu Základy navrhování bude podléhat ateliérovým pravidlům a 
mohou ji vypsat i ústavy. 
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 - Informace z kolegia děkana - v souvislosti se zvyšujícím se počtem studentů 
v přijímaných ročnících nezvládnou A1 a A2 pokrýt výuku atelierů pro II. ročník 
v zimním semestru.  

ad 8/ Příští zasedání AS FA proběhne 8.6.2004 v 1300 v zasedací místnosti děkana.  
 
  
Usnesení: 
ad 5/ Vedení připraví na další zasedání AS FA podklady pro hlasování o přijímacím řízení 

do DSP.  
ad 6/ - Knesl informuje děkana o tom, že by v našich vnitřních předpisech mělo být 

pamatováno na statut studenta mezi MSP a DSP.  
 - Knesl připraví odpověď na dopis arch. Mohelníka. 

 
 
 
 
 
 
 

Jiří Knesl,    Daniel Němeček, 
předseda AS FA VUT        místopředseda AS FA VUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 

- Zápis ze Studijní komise AS FA z 19.4.2004 
- Podklad pro projednání odpovědi na dopis arch. Mohelníka ze dne 23. 3. 2004 
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