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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 25. 5. 2005 
 
Místo zasedání:   místnost 206 A na FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  25. května 2005, 1300 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Alois Nový, Kristýna 

Mudříková, Milan Stehlík, Ondřej Šohaj (od bodu 2) 
Nepřítomni:  Petr Kostiha, Václav Kocián, Aleš Navrátil, Daniel Němeček (omluven), Sanko 

Šejk  
 
 
Program zasedání: 

1. Stav plnění usnesení 
2. Rozpočet FA  
3. Informace o studiu a přijímacím řízení pro šk. rok 2006/2007, Zásady hodnocení 

přijímacího řízení do DSP 2005/2006 
4. Různé 
5. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ bez připomínek 
ad 2/ Nový informoval o doplnění námi požadovanými doklady (viz přílohy) a doporučil 

rozpočet k přijetí. Rozpočet byl přijat v poměru 8-0-0.  
ad 3/ Knesl předložil materiál od vedení „Zásady hodnocení přijímacího řízení do DSP 

2005/2006“ (viz příloha). Kynčl navrhl aby hodnocení proběhlo pouze ve dvou 
komisích. Proběhlo hlasování o protinávrhu (5-0-3). Proběhlo hlasování o původním 
návrhu (5-0-3). AS FA doporučuje přijmout předložený návrh a zredukovat počet 
komisí na dvě. 

 Dále Knesl předložil materiály od vedení „Základní informace o studiu a přijímacím 
řízení pro šk. rok 2006/2007“ a „Instrukce k přijímacím zkouškám na Fakultě 
architektury Vysokého učení technického v Brně pro školní rok 2006/2007“ (viz 
příloha). Oba návrhy byly projednány společně a společně jednohlasně přijaty (8-0-0). 

ad 4/ a/ Statut FA a Volební a jednací řád AS FA prošly připomínkovým řízením u 
legislativní komise AS VUT a bylo navrženo několik drobných úprav. Na příštím 
zasedání AS FA bychom měli tyto úpravy projednat. Pokud úpravy schválíme budou 
oba řády předloženy na zasedání AS VUT 14.6.2005, kde by měly být schváleny. 
b/ Knesl zpracoval odpověď na dopis kvestora týkající se pořádání architektonických 
soutěží na FA VUT. Knesl dopis rozešle do pátku 27.5.2005, a pokud do úterý ráno 
nedostane žádné negativní stanovisko bude dopis považován za schválený. Knesl jej 
poté odešle kvestorovi. 
c/ Nový informoval, že žádost o dotaci z rozpočtu AS VUT 700 tis. bude asi úspěšná. 
d/ Doležel otevřel otázku oponentních posudků k bakalářským pracím, kdy vyvstávají 
značné problémy v situaci, kdy nesmí oponentní posudek psát učitel ze stejného 
ateliéru a kdy pro posudky od externích oponentů nejsou honorovány (a pokud ano, 
tak pouze zanedbatelnou částkou). Nový navrhl apelovat na kolegiálnost a neodmítat 
psaní oponentních posudků. 
e/ Lhotáková informovala, že už jsou známé termíny voleb do AS VUT, které mají 
návaznost na volbu rektora. Bylo by dobré, abychom s tímto termínem sladili termín 
voleb do AS FA. 

ad 5/ Příští zasedání AS FA proběhne 9. 6. 2005 v 1300  v 117 A. 
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Usnesení: 
ad 2/ Rozpočet FA pro rok 2005 byl přijat poměrem hlasů 8-0-0.  
ad 3/  AS FA doporučuje přijmout předložený návrh Zásad hodnocení přijímacích zkoušek 

do DSP na FA VUT v Brně ve školním roce 2005/06 a zredukovat počet komisí na 
dvě.  Dále AS FA doporučuje přijmout předložené návrhy „Základní informace o 
studiu a přijímacím řízení pro šk. rok 2006/2007“ a „Instrukce k přijímacím zkouškám 
na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně pro školní rok 2006/2007“ 

ad 4e/ Lhotáková dodá Kneslovi harmonogram voleb do AS VUT.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Jiří Knesl,  
 předseda AS FA VUT  

 
 
 
Přílohy: 

- Rozpočty financí fondu děkana a prostředků samoplátců 
- Rozhodnutí děkana č. 1/2005 (Čerpání rozpočtu - rozpočtová morálka) 
- Zásady hodnocení přijímacího řízení do DSP 2005/2006 
- Základní informace o studiu a přijímacím řízení pro šk. rok 2006/2007 
- Instrukce k přijímacím zkouškám na Fakultě architektury Vysokého učení technického 

v Brně pro školní rok 2006/2007 
 


