
ZÁPIS 44. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 11. 11. 2014 
 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 12:00, konec jednání: 16:00 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA  
MgA. Jan Šebánek 
Michal Gabriel 
Bc. Kateřina Kunzová  
Ing. arch. David Mikulášek  
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.  
Bc. Petr Koláček 
Ing. arch. Jan Sochor  
Bc. Miroslava Šešulková 
Ondřej Mráz 
 
Omluveni: 
Ing. arch. David Mikulášek  
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.  
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.  
 
Hosté: 
 
doc. Ing. arch. Jan Hrubý CSc., děkan FA 
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.  
Bc. Lucie Nippertová 
Bc. Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA  
 
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 44. řádné zasedání Akademického senátu.  
 

 
1. Schválení programu 44. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Předseda AS seznámil senát s předběžným programem 44. řádného zasedání.  
Program zasedání: 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 44. řádného zasedání 
2. Informace pana děkana 
3. Zpráva o činnosti AS za uplynulý rok 
4. Různé 
5. Závěr 
 
 
Předseda AS vyzval senátory, aby se podělili o své připomínky k programu. Nikdo připomínky neměl, 
předseda tedy podstoupil program k hlasování 
 
 



 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 44. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0  

 

 
2. Informace pana děkana 

 
Předseda AS předává slovo panu děkanovi. 
 
Pan děkan mluvil o historii FA, o tom, jak byl roku 1990 založený nový senát, nová síla, nová iniciativa, která 
stále funguje. Řekl, že by rád poděkoval všem senátorům, jak těm co ho volili tak těm co ho nevolili, neboť si 
myslí, že je dobře, že jsou na FA různé názory.  Nyní je ale podle něj třeba tyto názory spojit a dát se společně 
jedním směrem. Uvědomuje si potíže, které provázeli volbu, včetně útoku na podstatu senátu samotného. 
Poděkoval všem za práci, kterou odvedli. Řekl, že doufá, že v novém senátu bude fungovat spolupráce. Dále 
informoval přítomné, že ve věci proděkanů se rozhodl tak, že pověřil stávající proděkany jejich stávající 
funkcí až do odvolání, protože osobně považuje za důležité, aby doběhl semestr bez ohrožení chodu fakulty.  

 
Předseda informoval děkana o tom, že většinu věcí, které senát vyřešit vyřešil a předložil mu prozatím 
neschválenou zprávu o činnosti AS FA VUT. 

 

 
3. Zpráva o činnosti AS za uplynulý rok 

 
Předseda zahájil rozpravu. 

 
Slovo si vzal Ing. arch. Sochor. Přednesl, že mu přijde, že ačkoliv se všichni baví o tom, že je nutné, aby se 
uklidnila situace na fakultě, tak přesto některé body zprávy obsahují čistě subjektivní interpretace, které 
situaci rozhodně neuklidní. Řekl, že si uvědomuje, že se jedná o různé interpretace a že předpokládá, že 
dokument bude pravděpodobně schválen, ale chtěl na toto pouze upozornit. Na to proběhla krátká diskuze 
nad adekvátností konkrétních formulací ve zprávě. 

 
Dále se pan Mráz dotázal, zda číslo uvedené jako rozpočet projektů obsahuje celé výdaje. Předseda odpověděl, 
že nikoliv, že mnoho projektů je stále otevřených, a že tato částka je přibližný průběžný odhad. Pan děkan 
doplnil, že konečná čísla budou známa přibližně v lednu. Toto potvrdila docentka Petříčková. 

 
 

USNESENÍ 
 
AS FA VUT v Brně schvaluje Zprávu o činnosti AS za uplynulý rok. 
 
7 pro návrh, 1 proti návrhu (Ing. arch. Jan Sochor), zdržel se hlasování – 2 (Bc. Miroslava Šešulková, Ing. arch. 
BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.) 
 
Usnesení bylo přijato 

 

 
4. Různé 

 
Předseda AS zahájil rozpravu a sám ji načal dotazem, jak to vypadá s prostorem pro SOFA.  
Děkan odpověděl, že on si myslí, že SOFA je třeba podporovat, konkrétní řešení prostoru pro SOFA sice ještě 
není dořešené, ale některé prostory už jsou v jednání.  

 
Pan Mráz se dotázal, jak to bude s proděkany v budoucnu.  Pan děkan odpověděl, že prozatím by se rád ve 



všem zorientoval a až poté se bude rozhodovat dál. Ing. arch. Sochor se zeptal na orientační časový horizont. 
Pan děkan odvětil, že tento semestr by nechal vše doběhnout tak, jak to je. 

 

 
5. Závěr 

 
Předseda poděkoval všem senátorům. 

 
Ing. arch. Foretník pozval všechny přítomné na ustanovující zasedání. 

 
Předseda ukončil zasedání. 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 11. 11. 2014 
 


