
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 26. 11. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  26. listopadu 2004, 1300 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Aleš 

Navrátil, Alois Nový, Milan Stehlík 
Nepřítomni:  Petr Kostiha (omluven), Daniel Němeček (omluven), Kristýna Mudříková 

(omluvena), Radek Sátora (omluven), Sanko Šejk, 
Hosté:  prod. Rujbr, prod. Ryšavá, ing. Krnáč 
 
Program zasedání: 

1. Stav plnění usnesení 
2. Projednání základních informací o přijímacím řízení do DPS 2005/2006 
3. Informace z jednání dislokační komise AS FA 
4. Informace z jednání ekonomické komise AS FA 
5. Různé 
6. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Lhotáková informovala o vyvěšení Statutu FA VUT v Brně. Ostatní body jsou buď 

splněny nebo budou projednány v dalších bodech dnešního programu. 
ad 2/ Knesl seznámil s materiálem prod. Hrabce o přijímacím řízení do DPS na příští školní 

rok (viz příloha). Stehlík opětovně vysvětlil systém, který pro přijímání do DSP funguje 
na MU (student si vybírá jak školitele, tak téma a pak sestaví jakýsi „grantový“ projekt 
- následný výběr probíhá formou soutěže nápadů). Nový upozornil na možnou kolizi 
s předpisy VUT, kde doktorská témata schvaluje vědecká rada FA. Stehlík prověří 
zda lze upravit posloupnost jednotlivých kroků, tak aby VR FA schvalovala témata až 
po předložení studenty. Projedná celou problematiku, za účasti předsedy studijní 
komise AS FA Doleželem, s prod. Hrabcem a zprávu z projednání rozešle ostatním 
senátorům alespoň tři dny před příštím zasedáním.  

ad 3/ a/ Nový upozornil na to, že někteří bývalí členové AS byli i členy ekonomické a 
dislokační komise a tudíž by bylo zapotřebí komise rozšířit. V souvislosti s tím 
upozornil Kynčl na to, že vzhledem k dlouhodobým stážím některých studentů 
v zahraničí, se stává senát neusnášeníschopným a proto by bylo zapotřebí projednat 
odstoupení těchto studentů a povolat další náhradníky z řad studentů. Bude 
projednáno na dalším senátu za přítomnosti studentů. 

  b/ Nový seznámil s výsledkem sloučeného zasedání ekonomické a dislokační komise 
AS FA (viz příloha). Knesl osloví vedoucí jednotlivých organizačních jednotek, aby se 
vyjádřili k výše zmíněnému materiálu do 15.12. 2004. 

ad 4/ a/ viz bod 3b 
 b/ Nový seznámil se stavem rozpočtu FA ke konci října. Jednotlivé položky jsou 

čerpány průběžně, pouze účty center FA jsou přečerpané. Stav rozpočtu bere AS na 
vědomí. Tajemník upozornil, že všem vedoucím organizačních jednotek byl rozeslán 
termínovník uzávěrek a poprosil, aby byly tyto termíny důsledně splněny, protože 
navazují na další termíny jak FA tak VUT.  

ad 5/ a/ Stehlík se zeptal, zda lze regulovat topení. Knesl upozornil, že toto téma bylo 
projednáno na kolegiu děkana. Případné dotazy mají být směrovány na tajemníka. 
Tajemník rozešle info všem zaměstnancům. 

 b/ Lhotáková upozornila na rozdíly ve statutech FA a VUT (např. volby, akreditované 
obory, forma doktorandského studia). Bylo by zapotřebí probrat všechny změny a 
rozpory. Knesl osloví dopisem děkana a proděkany, aby udělali seznam potřebných 
aktualizací statutu, týkající se jejich segmentu správy. Lhotáková ještě upozornila, že 
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podobná situace je i v případě Volebního a Jednacího řádu. Harmonizaci předpisů by 
bylo zapotřebí provést během jara 2005. 

ad 6/ Příští zasedání AS FA proběhne ve čtvrtek 16. 12. 2004 ve 1300 v zasedací místnosti 
děkana. 

 
Usnesení: 
ad 2/ Stehlík připraví materiál o novém způsobu přijímání do DSP, společně s Doleželem 

projednají s prod. Hrabce a zjistí možnost postupu řešení. Následně pak rozešle 
materiál ostatním senátorům, tak aby jej obdrželi alespoň tři dny před příštím 
zasedáním senátu (zodpovídá Stehlík).  

ad 3/ Do příštího senátu připravit případné možné doplnění studentské části AS FA 
vzhledem k dlouhodobým stážím některých studentů v zahraničí a projednat 
odstoupení stávajících studentů (zodpovídá Knesl). 

ad 4/ Oslovit vedoucí jednotlivých organizačních jednotek, aby se vyjádřili k Zápisu ze 
společného jednání ekonomické a dislokační komise AS FA VUT v Brně konaného 
dne 15.11.2004 do 15.12. 2004 (zodpovídá Knesl). 

ad 5/ a/ Rozeslat informace o regulaci topení všem zaměstnancům (zodpovídá tajemník). 
 b/ Připravit a rozeslat dopis děkanovi a proděkanům, týkající se aktualizace statutu 

FA  (zodpovídá Knesl). 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 

- Základní informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu uskutečňovaného 
na Fakultě architektury VUT v Brně ve šk. r. 2005/2006 

- Zápis ze společného jednání ekonomické a dislokační komise AS FA VUT v Brně konaného 
dne 15.11.2004 
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- Čerpání rozpočtu 2004 k 30.9. 2004 
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