
ZÁPIS 10. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 12.6. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 10:10, konec jednání: 11:00 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 10. zasedání AS FA 
2. Projednání směrnic přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a 

doktorského studia 
3. Různé, závěr 

 
Přítomni:  

 
Předseda AS FA VUT:  
prof. Ing. arch. Petr Pelčák 
 
Místopředseda AS FA VUT: 

 Klára Vejvodová  
 
Členové: 
 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 
Ing. arch. Nicol Galeová  
Ing. arch. Pavel Jura  
Ing. arch. Jan Kratochvíl  
MgA. Jan Šebánek 
Ing. arch. Ondřej Chybík  
Ing. arch. Michal Krištof  
Kateřina Kunzová  
 
Nepřítomni: 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. /omluvena/ 
Roman Ženatý /omluven/ 
  
 
Hosté: 
 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
doc. Ing. arch. I. Poslušná, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

 

Předseda AS FA nechal hlasovat o schválení zápisu z 9. zasedání AS 
FA z 30. 5. 2012. 

 
Hlasování o schválení zápisu z 9. zasedání AS FA VUT: 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
 
Předseda AS FA předložil senátu program 10. zasedání AS za účasti 

všech přizvaných hostů.  
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 10. zasedání AS FA 
2. Projednání směrnic přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a 

doktorského studia 
3. Různé, závěr 

 
Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 

 
Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
2. Projednání směrnic přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a 

doktorského studia 
 

Doc. Poslušná seznámila členy AS FA s obsahem navrhovaných 
směrnic přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského 
studijního programu. U magisterského i doktorského studia bude požadována 
zkouška z cizího jazyka (nutno předložit certifikát). Podmínky pro přijetí do 
magisterského a doktorského studia budou prezentovány na webových 
stránkách fakulty, a to v česko-anglické verzi. Za poplatek bude možné vést 
přijímací pohovor také v cizím jazyce.  

Další návrhy se týkaly talentových zkoušek v rámci  přijímacím řízení do 
bakalářského studia – zachována bude kresebná studie figury, architektonický 
úkol a nově bude zaveden test prostorové představivosti.  

MgA. Šebánek doplnil několik poznámek, snahou bude zajistit pro 
kresbu figury nový model. Předložil ukázkový test prostorové představivosti. 
Test prostorové představivosti považuje za velice důležitý a na jeho přesné 
podobě spolupracuje s externími konzultanty z Plzeňské univerzity. Test bude 



připraven v několika modifikacích, aktuálně jich je k dispozici 22. Všechny 
varianty testů budou připraveny k dispozici členům přijímací komise. 

 
Předseda senátu navrhl zrušit ústní odbornou rozpravu v přijímacím 

řízení magisterského SP, nebo hodnotit tento pohovor adekvátním počtem 
bodů. Uchazeč, který je zručný v kresbě nemusí mít nutně přehled o 
architektuře a naopak. Ústní pohovor je jednou z nejdůležitějších částí 
přijímacích zkoušek, ale současné bodové hodnocení neumožňuje zvrátit 
výsledné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do bakalářského studia. Ostatní 
členové AS FA se s tímto názorem ztotožnili. Následující diskuze na toto téma 
zhodnotila test z deskriptivní geometrie za málo průkazný. Kladně hodnotili 
zavedení testu z prostorové představivosti jako součást talentových zkoušek. 
Pan děkan navrhl radikální řešení, zrušit test z deskriptivní geometrie a body 
za tento test přidat ústnímu pohovoru (tzn. nově by uchazeč za ústní pohovor 
mohl získat až 50 bodů, test z matematiky bodově ustálen na 25 bodech). 
Přítomní neměli žádné námitky.  

K přijímacímu řízení doktorského studia nebyly vzneseny žádné 
připomínky.  

Předseda senátu shrnul výsledek diskuze týkající se směrnice pro 
přijímací řízení do bakalářského studia: Senát doporučuje zrušení testu 
z deskriptivní geometrie a navýšení bodového hodnocení za ústní pohovor na 
dvojnásobek hodnocení z matematiky.  

 
 

Pozn. V 10:30 opustil zasedání doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
 

 Usnesení: 
AS FA schvaluje směrnici č.1, č.2 a č.3 přijímacího řízení do bakalářského, 
magisterského a doktorského studia.   
 
Hlasování o předloženém znění směrnic pro přijímací řízení FA VUT: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 

  
3. Různé, závěr 

 
Arch. Jura, člen pracovní skupiny pro hodnocení výuky AS FA, 

informoval o uvedení systému pro hodnocení výuky do praxe. Pracovní 
skupina se zúčastnila jednání Rady pro informační systémy FA VUT, ze 
kterého vyplynuly tyto závěry: zpuštění nové verze systému hodnocení výuky 
nebrání žádné technické problémy, avšak není možné vymazat případné 
vulgarismy z doplňujících komentářů (systém Apollo to neumožňuje). Pracovní 
skupina AS doporučuje dvoutýdenní období aktivace systému a to hned 
v úvodu zimního semestru, říjen 2012.  

 
Ing. Petříčková informovala o navýšení částky pro nákup nových knih 

do knihovny FA o 50 tisíc (tzn. z původních 20 tis. na 70 tis.). V knihovně je 
možné do knihy knihovníka zaznamenat údaje publikací, které pedagogové 
navrhují zakoupit. 
 



Předseda senátu upozornil, že termín 11. zasedání byl již odsouhlasen 
na 9. zasedání. Dále poprosil členy AS, aby se věnovali předloženému návrhu 
rozpočtu FA, který bude hlavním tématem příštího zasedání.  

 

 

USNESENÍ 

 
Usnesení: 

AS FA schvaluje směrnici č.1, č.2 a č.3 přijímacího řízení do 
bakalářského, magisterského a doktorského studia.   

 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 12.6. 2012 

Verifikoval:    prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 15.6. 2012 


