
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 28. 6. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  28. června 2004, 1200 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Aleš Navrátil, Daniel 

Němeček, Alois Nový, Radek Sátora, Milan Stehlík,  
Nepřítomni:  Václav Kocián, Zdeňka Lhotáková (omluvena), Kristýna Mudříková 

(omluvena), Sanko Šejk 
Hosté:  doc. Chybík, arch. Hrabec 
 
Program zasedání: 

1. Projednání materiálu týkajících se přijímacích zkoušek na FA VUT v BSP v školním 
roce 2005/06 (Základní informace, Instrukce). 

2. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Prod. Hrabec předložil materiál zpracovaný studijním oddělením. Kynčl navrhl 

neschvalovat oba materiály ale pouze Základní informace (Instrukce mohou být 
schválené na podzim. A dále navrhl, aby z přijímací zkoušky byla vypuštěna zkouška 
z deskriptivní geometrie. Proběhla diskuse k danému návrhu a na jejím závěru dal 
Knesl hlasovat. Byl schválen materiál „Základní informace“ tak jak byl předložen do 
AS FA s jednou změnou a to v kapitole Charakteristika nároků na uchazeče u 
přijímací zkoušky byla z bodu b) vypuštěna slova: „a deskr. geometrie" (5-4-0). Dále 
bylo odhlasováno odložení projednání materiálu „Instrukce“ na další jednání AS FA 
pro pozdní předání materiálu (8-0-1). 

ad 2/ Příští zasedání AS FA proběhne 9.9.2004 ve 1400 v zasedací místnosti děkana. 
 
  
Usnesení: 
ad 1/ AS FA schválil materiál „Základní informace o studiu a přijímacím řízení na Fakultě 

architektury Vysokého učení technického v Brně pro školní rok 2005/2006“ s jednou 
změnou a to v kapitole Charakteristika nároků na uchazeče u přijímací zkoušky byla 
z bodu b) vypuštěna slova: „a deskr. geometrie" (5-4-0).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jiří Knesl,    Daniel Němeček, 
předseda AS FA VUT    místopředseda AS FA VUT  

 
 
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 

- „Základní informace o studiu a přijímacím řízení na Fakultě architektury Vysokého 
učení technického v Brně pro školní rok 2005/2006“ 

- „Instrukce k přijímacím zkouškám na Fakultě architektury Vysokého učení 
technického v Brně pro školní rok 2005/2006“ 
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