
ZÁPIS 15. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 15. 1. 2013 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 13:05, konec jednání: 15:00 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 15. zasedání AS FA 

2. Zpráva pracovní skupiny pro ekonomii o závěrech jednání s vedením 

fakulty ve věci naplnění usnesení 11. zasedání AS FA  

3. Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení výuky o závěrech pracovního 

jednání ve věci požadované nápravy Ankety pro hodnocení výuky  

4. Soulad organizační struktury se statutem FA  

5. Různé  

6. 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. Barbora Ponešová, Ph.D.  
Ing. arch. Jan Kratochvíl  
Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. Ondřej Chybík  
Ing. arch. Michal Krištof  
Kateřina Kunzová  
 
Hosté: 
 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník fakulty architektury 
Ing. arch. Bohumila Hybská 
Barbora Jakubíková 
 
 



 
Nepřítomni: 
MgA. Jan Šebánek (omluven) 
Roman Ženatý (omluven) 
 
 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu 15. zasedání AS FA VUT 

 
 

Předseda AS FA předložil senátu program 15. zasedání AS za účasti 
všech přizvaných hostů.  

 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 15. zasedání AS FA 

2. Zpráva pracovní skupiny pro ekonomii o závěrech jednání s vedením 

fakulty ve věci naplnění usnesení 11. zasedání AS FA  

3. Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení výuky o závěrech pracovního 

jednání ve věci požadované nápravy Ankety pro hodnocení výuky  

4. Soulad organizační struktury se statutem FA  

5. Různé  

6. Závěr  

 

Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 
 
Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 

2. Zpráva pracovní skupiny pro ekonomii o závěrech jednání s vedením 

fakulty ve věci naplnění usnesení 11. zasedání AS FA  

Arch. Galeová informovala přítomné senátory o schůzce členů pracovní 
skupiny pro ekonomii s děkanem a tajemníkem fakulty. Hlavním účelem 
schůzky bylo nastavení pravidel přerozdělování financí z rozvojových projektů 
a nastavení pravidel v kapitole vlastní příjmy FA. Výsledkem schůzky bylo 
kromě tvorby pravidel i vytvoření nového fondu pro tvůrčí rozvoj FA, účastníci 



jednání se budou pravidly dále zabývat až do předložení návrhu rozpočtu pro 
rok 2013. 

 
 Dále byla prodiskutována otázka rezervních fondů a možnost navýšení 
mzdových prostředků pro rok 2013.  
 Arch. Hybská, členka velkého senátu, informovala o schválení pravidel 
rozpočtu 2013 ze strany senátu VUT.  

 
 
Pozn. Ve 14:00 se k zasedání připojily Klára Vejvodová a Kateřina Kunzová.  

 
 

3. Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení výuky o závěrech pracovního 

jednání ve věci požadované nápravy Ankety pro hodnocení výuky  

Zprávu podal člen pracovní skupiny pro hodnocení výuky arch. Jura. dle 
zápisu pracovní skupiny ze dne 11.1.2013 

 
 Na základě jednání AS /viz. zápis 14. zasedání AS FA ze dne 4.12.2012 , bod 

3 programu/ se sešli členové akademického senátu - pracovní skupiny pro anketu 
Hodnocení výuky studenty s děkanem fakulty a správcem informačního systému, 
aby pokračovali v diskusi ve věci nápravy průběhu hodnocení a nastavení již 
dříve odsouhlasených pravidel zveřejnění a stavby anketních otázek /viz. zápis 
pracovní skupiny ze dne 7. 6.2012 – PS AS vs. Rada pro informační systém, viz 
Usnesení AS ze dne 24. 4.2012, viz zápis 13. zasedání AS ze dne 13.11.2012/  

 
Srovnání průběhu hodnocení s navrhovanými pravidly ze dne 24.4 a 

následného usnesení AS, poukázání na nesrovnalosti, tzn. nedodržení 
předpokládaných pravidel, vedlo vzájemnou debatou k níže uvedeným závěrům: 

 
1. Datový rámec a propagace 
Členové AS, děkan fakulty a správce IS se shodli na pevném datovém rámci 

spuštění a trvání ankety. 
Hodnocení letního semestru bude aktivováno dne 1. 10. s trváním do 30. 10., 

zveřejnění výsledků je pak navrženo k 15.11. 
Hodnocení zimního semestru bude aktivováno dne 1. 3. s trváním do 30. 3., 

zveřejnění výsledků je pak navrženo k 15.4. 
Předpokladem je minimální 14 - denní propagace mezi studenty v zájmu 

maximální účasti. 
 
2. Pravidlo B5 – Všechny výsledky hodnocení vyjma komentáře jsou 

zveřejněny všem akademickým pracovníkům a studentům. 
Doc. Ing. Viktorin objasnil technické možnosti nastavení stávajícího IS, toto 

pravidlo nelze za stávajících podmínek systému aplikovat. Děkan fakulty podpořil 
návrh členů AS zveřejnit tedy výsledky hodnocení na jiné platformě informačního 
systému, popř. najít jiný způsob zveřejnění výsledků. Připojil se k žádosti o 
ověření možnosti nastavení práv ve stávajícím systému Apollo. 

Členové AS se shodli na nutnosti dodržení pravidla B5 a to i v části – 
komentář je určen pouze adresátovi /v současném nastavení má právo ke sdílení 
adresného komentáře i vedoucí ústavu, proděkani a děkan fakulty/. 



 
3. Znění otázek a rozdělení – komplikace s odesíláním dat 
Doc. Ing. Viktorin přislíbil nápravu. 
 
4. Nesrovnalosti v uváděných počtech studentů 
Členové AS opětovně demonstrovali problém s nesprávnými údaji a to přímo 

náhledem do systému Apollo. 
Doc. Ing. Viktorin přislíbil nápravu. 
 
5. Hodnocení konkrétního pedagoga vs. Hodnocení celého předmětu 
Zveřejněné výsledky a to zejména u Ateliéru neodpovídají záměru ankety, v 

konečném výsledku není hodnocen konkrétní pedagog, ale celý předmět / 
garance proděkanky nad AT 1-5/ Takto zprůměrované informace neslouží k 
orientaci ani studenta, ani pedagoga. 

Skupina navrhuje s podporou děkana fakulty panu doc. Viktorinovi sekundární 
dělení předmětu AT1-5 v systému a to dle jmen pedagogů. 

Doc. Ing. Viktorin přislíbil ověření této možnosti. 
 
 
Předseda senátu pověřil pracovní skupinu, aby do 14 dní od tohoto zasedání 

ověřila aktuální stav náprav a k dalšímu zasedání AS předložila zprávu.  
Zkušební test opravené verze systému pro hodnocení výuky bude proveden 

studentskou sekcí AS FA a to opět do dalšího zasedání AS.  
 

 
4. Soulad organizační struktury se statutem FA  

 
Arch. Kratochvíl přednesl své připomínky k nesouladu organizační struktury se 

statutem FA. Připomněl historii předložení stávajícího statutu schváleného 
minulým senátem. Ve statutu je stále nesoulad organizační a fyzické struktury, 
tzn. jeden Ústav navrhování vs. Ústavy navrhování 1-6 s jednotlivými vedoucími 
ústavů. Otázka směřující k panu děkanovi, zda mají ústavy tedy jednoho 
vedoucího, byla zodpovězena záporně. Dle pana děkana mají ústavy – UN1, 
UN2, UN3, UN5, UN6 jednotlivé vedoucí. 

 Děkan navrhl možné řešení a nápravu, přislíbil předložení přílohy statutu 
resp. změně názvu z Ústav navrhování na Ústavy navrhování.  

Následovala diskuze mezi všemi zúčastněnými. Předseda uzavřel diskuzi, 
statut není v souladu a bude učiněna náprava změnou přílohy statutu FA. Změna 
bude předložena senátu ke schválení.  

 
5. Různé 

Arch. Hybská referovala o průběhu jednání AS VUT: vize jednotlivých fakult 
v návaznosti na financování studentů a mezifakultní výzkumné projekty.  

 
 

6. Závěr 

Předseda senátu navrhnul termín 16. zasedání akademického senátu na 19. 2. 
2013,13:00 hodin, v místnosti A 117.  



 Předseda senátu představil předběžný program 16. zasedání AS FA: 

 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 16. zasedání AS FA 
2. Čerpání rozpočtu pro rok 2012 a seznámení s  pravidely rozpočtu 

pro rok 2013 
3. Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení výuky o závěrech ve věci 

ankety pro hodnocení výuky 
4. Různé 
5. Závěr 
 
 

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

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 23.1. 2013 

Verifikoval:    prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 25.1. 2013 


