
 

 ZÁPIS 16. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 19. 2. 2013  
 
 
Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5  
začátek jednání: 13:05, konec jednání: 14:50  
 
Program zasedání:  
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 16. zasedání AS FA  

2. Čerpání rozpočtu pro rok 2012 a seznámení s pravidly rozpočtu pro rok 2013  

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

4. Různé  

5. Závěr 

 

Přítomni:  
Předseda AS FA VUT:  
prof. Ing. arch. Petr Pelčák  
Místopředseda AS FA VUT:  
Klára Vejvodová  
Členové:  
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.  
Ing. arch. Nicol Galeová  
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.  
MgA. Jan Šebánek  
Ing. arch. Pavel Jura  
Ing. arch. Michal Krištof  
 
 
Hosté:  
doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury  
doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., proděkanka fakulty architektury 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník fakulty architektury  
Ing. arch. Bohumila Hybská  
 
 
Nepřítomni: 
Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (omluvena) 
Ing. arch. Jan Kratochvíl (omluven) 
Kateřina Kunzová (omluvena) 
Ing. arch. Ondřej Chybík (omluven) 
Roman Ženatý (omluven od 14.hodin) 
 
 
 



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 

Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

1. Schválení Programu 16. zasedání AS FA VUT 

Předseda AS FA předložil senátu program 16. zasedání AS FA za účasti všech 

přizvaných hostů. 

Program zasedání: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 16. zasedání AS FA 

2. Čerpání rozpočtu pro rok 2012 a seznámení s pravidly rozpočtu pro rok 2013 

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

hodnocení výuky 

4. Různé 

5. 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. Čerpání rozpočtu pro rok 2012 a seznámení s pravidly rozpočtu pro rok 

2013 

Tajemník fakulty představil čerpání rozpočtu pro rok 2012. Podotkl, že fond 

provozních prostředků byl ke konci roku navýšen o 600 000 Kč ze zdrojů na 

vzdělávací činnost. Dále uvedl, že zůstatky i přebytky financí z roku 2012 budou 

Ústavům FA započteny pro čerpání v roce 2013. Konstatoval, že škola 

hospodařila s kladným výsledkem 60 000 Kč. 

Předseda senátu se zajímal o plánovanou činnost s fondem provozních 

prostředků a finanční rezervy. Tajemník fakulty vysvětlil, že i když obdržel 

podněty na čerpání přibližně 4,5 milionu Kč, předpokládá uvolnění 800 000 Kč na 

modernizaci pracovišť FA.  

Arch. Galeová se zajímala o deklarované navýšení prostředků za výuku FAST a 

přijímací řízení v čerpání rozpočtu 2012. Proděkanka Poslušná odůvodnila toto 

čerpání navýšením výukou jazyků, kterou musí škola studentům hradit a 

upozornila na další navýšení pro rok 2013, kde přibude výuka jazyků i 

v magisterském stupni. Arch. Gale žádala tajemníka fakulty o detailnější vyčíslení 

výuky FAST vs. navýšení za  přijímací řízení. Tajemník fakulty přislíbil, že 



požadavek splní. Doc. Meixner žádal vysvětlení, proč nebylo 416 000 Kč 

určených na vzdělávací činnost využito. Tajemník fakulty uvedl, že tento převod 

do fondu provozních prostředků doporučil kvestor univerzity.  

Předseda AS FA se zajímal o pravidla pro čerpání rozpočtu v roce 2013. Po 

diskuzi senátorů se čtyři rozpracovaná pravidla čerpání kategorie vlastních příjmů 

definovala jako dostačující. Tajemník fakulty uvedl, že se jedná o několik 

z celkového počtu pravidel a informoval senát, že pravidlo pro čerpání fondu 

provozních prostředků nepřipravuje. Doc. Meixner navrhuje, aby vedení určilo 

priority čerpání rozpočtu, od kterých by mohl senát postupovat až ke konkrétním 

číslům rozpočtu. 

Předseda AS FA žádá Ekonomickou pracovní skupinu o vysvětlení 4 pravidel. 

Arch. Galeová představila 4 pravidla, které vypracoval děkan fakulty s konzultací 

členů ekonomické PS a uvedla, že má výhrady k pravidlu, které se týká 

rozdělování financí z nově založeného Fondu tvůrčího rozvoje FA. Konkrétně 

uvedla, že porota posuzující výběr a vhodnost financování předložených projektů 

/volená děkanem FA/ by měla mít 5 členů (ne 4), a zasedat by měla ve složení 

EO- tajemník fakulty, studentského zástupce AS a třech akademických 

pracovníků – architektů. Arch. Hybská podotkla, že studenta FA lze považovat za 

architekta a tudíž stačí, aby část komise akademických pracovníků byla složena 

ze dvou architektů a jednoho akademického pracovníka dle svobodné volby 

děkana. Děkan fakulty s tímto návrhem souhlasil. 

 

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

pro hodnocení výuky 

Arch. Jura rekapituloval závěry jednání PS pro hodnocení výuky. Informoval senát 

o pěti odchylkách od původně schválených pravidel a o schůzce pracovní skupiny 

pro hodnocení předmětů s doc. Viktorinem, která proběhla 8. 2. 2013. Doc. 

Viktorin potvrdil, že zatím nebyla provedena náprava 3 z 5 dříve apelovaných 

nedostatků. Arch. Jura také upozornil na problém statistické relevance a na to, že 

v případě, že by systém Apollo nedokázal nerelevantní výsledky vyloučit anebo 

alespoň označit, bylo by možné provádět ruční kontrolu. Doc. Viktorin s takovým 

řešením nesouhlasil pro jeho náročnost. Navrhl podání oficiálního požadavku na 

přeprogramování modulu, ale upozornil, že to může trvat rok nebo i více. Arch. 

Galeová připomněla, že požadavek na statistickou relevanci byl zapsán již na 

schůzce, která proběhla 24. 4. 2012. Děkan fakulty uvedl, že hodnocení prochází 



testovacím režimem a zároveň vyjádřil pochybnosti o nutnosti barevného značení 

nerelevantních výsledků. Arch. Galeová upozornila na rizika spuštění dalšího kola 

hodnocení, a nejasnost výhledu nápravy. Doc. Meixner uvedl, že záleží, k jakému 

účelu budou výsledky hodnocení dále používány. Děkan fakulty ho ujistil, že 

výsledky nebudou zneužívány. Arch. Ponešová doporučila, aby fakulta požádala 

o přeprogramování modulu, přestože to může trvat delší dobu. Doc. Viktorin 

přislíbil zajištění informace, zda systém Apollo umožňuje barevné označení 

nerelevantních výsledků hodnocení. Předseda AS souhlasil s  arch. Galeovou a 

vyjádřil přesvědčení, že je nutné další kolo hodnocení spustit v perfektním stavu. 

Doc. Viktorin uvedl, že problémy nesouvisí se spouštěním ale s vyhodnocováním, 

a tudíž je pro jejich řešení více času. Systém tak může být spuštěn a do 

vyhodnocení výsledků dozná nápravných změn. 

 

Pozn.: Roman Ženatý odchází ve 14:00. 

 

4. Různé 

Doc. Meixner připomněl, že AS musí hlasovat o změně statutu. Děkan fakulty 

uvedl, že namísto jednoho Ústavu navrhování se nyní objevují Ústavy 

navrhování, a že to umožní vyšší flexibilitu. Děkan fakulty se tázal, zda Předseda 

AS rozeslal studentské komoře AS informaci o chystané Konferenci České 

studentské unie. Předseda AS ujistil děkana fakulty, že informaci předal. 

 

Závěrečné usnesení 16. zasedání AS FA: 

AS bere na vědomí čerpání rozpočtu pro rok 2012 s kladným hospodářským 

výsledkem a 4 prezentované pravidla pro čerpání rozpočtu pro rok 2013 

s provedenou změnou. AS požaduje řešení statistické relevance pro různé otázky 

se správcem Apolla, jakož i individuální úpravu celého modulu. AS doporučuje 

spuštění ankety 1. 3. 2013. AS bere na vědomí znění a doplnění statutu FA. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými senátory. 

Hlasování o usnesení AS FA VUT: 

8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 

 

 

 



 

 

Předseda senátu navrhnul termín příštího zasedání AS na 12. 3. 2013 v 15:00. 

Předseda senátu představil předběžný program 17. Zasedání AS FA: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty 

3. Návrh zásad pro čerpání rozpočtu pro rok 2013 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Hlasování o programu zasedání bylo schváleno všemi přítomnými senátory. 

Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 

8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 

 

Zapsala: Klára Vejvodová, dne: 20. 2. 2013 

Verifikoval: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA, dne 4.3.2013 

 

 


