
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 16. 12. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  16. prosince 2004, 1300 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka 

Lhotáková, Kristýna Mudříková, Aleš Navrátil, Alois Nový, Milan Stehlík, 
Sanko Šejk 

Nepřítomni:  Daniel Němeček (omluven), Radek Sátora (omluven) 
 
Program zasedání: 

1. Stav plnění usnesení 
2. Volby do AS VUT - informace 
3. Centra FA - pokračování diskuse z minulého zasedání 
4. Shromáždění akademické obce - úvodní projednání 
5. Různé 
6. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Stehlík připraví materiál o novém způsobu přijímání do DSP, společně s Doleželem 

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

ad 2/ Nový informoval, že zástupci vedení VUT zvažují posunutí volby AS VUT o půl roku 
dopředu před volbu děkana - tj. na jaro 2005. Nový to považuje za rozumné a 
navrhuje sladit termín s termínem voleb do AS FA (znamenalo by to vypsat volby 5.4. 
a 7. 5. ukončit). Děkan by měl jmenovat komisi hned, tak aby zvládla opravit seznamy 
voličů. Na některém z příštích senátů by se měl probrat systém voleb. Proběhlo 
hlasování o termínu voleb, které se přizpůsobí volbám do AS VUT (10-0-1). 

ad 3/ Ještě se nevyjádřili zástupci všech pracovišť. Nový navrhuje znovu je vyzvat a oslovit 
ještě další neoslovená pracoviště. Knesl přednese vzniklou situaci na kolegiu děkana. 
EK a DK potom výsledky předjedná a předloží v AS. 

ad 4/ Zorganizovat jednou ročně shromáždění akademické obce je povinnost vyplývající ze 
zákona. Shromáždění se uskuteční v druhém týdnu letního semestru (21.2. - 25.2.).  

ad 5/ a/ FA nezískala výzkumný záměr - tj. 9 mil Kč ročně (v roce 2004 3 mil.) - zásadní  
finanční problém. 

 b/ Knesl předložil seznam pedagogů, kteří mají dlouhodobě půjčené knihy v rozporu 
s knihovním řádem. Knesl o tom bude zítra informovat na kolegiu. V pátek bude 
možné vypůjčovat prezenční knihy na víkend od 12:00 do 14:00. 

 c/ Mudříková konstatovala, že menza pro studenty na Vinařkách je nevyhovující. 
Připravuje se změna na Radě vysokých škol - tržní princip (státní příspěvek by měl jít 
přímo studentům a ne menzám a kolejím). Zástupci fakulty v AS VUT tento problém 
přednesou na AS VUT a Knesl jej přednese děkanovi. 

 d/ Nový informoval o tom, že přednesl na AS VUT příspěvek o problematice 
architektonických soutěží v rámci výstavby nových objektů na VUT. Nicméně otázka 
zůstala bez odezvy.  

 e/ FAST zvažuje návrh změny časového harmonogramu rozvrhu (shoduje se s naším 
původním modelem) - AS FA tento návrh podporuje. 

 f/ Ústavní soud ČR označil poslední soud ve věci Snášel versus Slezák & spol. za 
nespravedlivý a připustil VUT jako vedlejšího účastníka sporu na straně 
odsouzených. Bývalí studenti Hirnšal, Laštovička a Slezák se stali prvními laureáty 
nově vzniklé studentské ceny Jana Opletala. 

ad 6/ Příští zasedání AS FA proběhne ve čtvrtek 21. 1. 2005 ve 900 v zasedací místnosti 
děkana. 
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Usnesení: 
ad 1/ Stehlík připraví materiál o novém způsobu přijímání do DSP, společně s Doleželem 

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

ad 2/ Termín voleb do AS FA se přizpůsobí termínu voleb do AS VUT.  
ad 3/ Znovu oslovit vedoucí pracovišť, kteří se ještě nevyjádřili a vyzvat ještě další 

neoslovená pracoviště. (zodpovídá Knesl). 
ad 5/ c/ Informovat o nevyhovujících možnostech stravování studentů na AS VUT (Nový, 

Lhotáková, Kvintus). Informovat o nevyhovujících možnostech stravování studentů 
děkana (Knesl). 

 d/ Pověřit děkana, aby přednesl problematiku soutěží na kolegiu rektora (zodpovídá 
Knesl). 

 
 
 
 
 
 
 

 Jiří Knesl,  
 předseda AS FA VUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 

- Seznam nevrácených výpůjček pedagogů FA 
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