
 
 

ZÁPIS Z 12. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 9. 6. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:06, konec zasedání: 17:10 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 

Ondřej Mráz, místopředseda AS FA  

Tereza Dvořáková 

Ing. arch. Jan Foretník , Ph.D 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

Bc. Tereza Kvapilová 

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 

Ing. arch. David Mikulášek 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D 

MgA. Jan Šebánek 

Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.,  děkan FA 

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

Ing. arch. Bohumila Hybská 

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. 

Ing. arch. Jan Kratochvíl, proděkan FA 

Omluven: 

Michael Gabriel 

Ing. arch. Pavel Jura 

 

Zapisovatel: 

Ing. arch. Libor Urbánek 

 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 12. řádné zasedání AS FA představením programu zasedání.  

Děkan požádal o vložení dvou bodů do programu zasedání. 

- Organizační struktura FA VUT v Brně – příloha č. 2 stávajícího statutu FA. 

- Předložení směrnice děkana – pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

do BSP, MSP a DSP. 

 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

Doc. Petříčková dala hlasovat o upraveném programu 12. řádného zasedání AS FA VUT v Brně. 



 
 

 

 

 

 

Program 12. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 12. řádného zasedání AS FA VUT 

2. Informace ze Sněmu RVŠ – doc. Kopáčik 

3. Výroční zpráva za rok 2014 

4. Informace ke stavu čerpání finančních prostředků za období leden - duben 

5. Organizační struktura FA VUT v Brně – příloha č. 2 stávajícího statutu FA  

6. Předložení směrnice děkana – pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do 

BSP, MSP a DSP 

7. Různé 

8. Závěr 

 

2. Informace ze Sněmu RVŠ – doc. Kopáčik 

Doc. Kopáčik seznámil AS s tématy probíranými na posledním zasedání Sněmu RVŠ a přiblížil, že ten 

se schází 3x za rok, kdy doposud se sešel  2x - v lednu a v květnu. Dále doc. Kopáčik vysvětlil, že RVŠ 

pracuje v komisích a v předsednictvu, má 230 zástupců a zasedání Sněmu se účastní i ministr školství 

či jeho pracovníci, kteří informují Sněm o novinkách z ministerstva. 

Na posledním sněmu se projednávalo: 

-  novela zákona o VŠ a související předpisy 

- záměr o výraznější financování vědy a výzkumu 

- financování VŠ a rozdělování financí mezi jednotlivé VŠ 

 

V tématu návrhu nového zákona o VŠ se probírala zejména témata: 

- nová akreditace studijních programů (akreditační program) 

- zpětné odebírání titulu vzhledem k činům spáchaným během studia 

- pojištění škol proti odebrání akreditace a možné odškodnění dotčených studentů 

Dle slov doc. Kopáčika, RVŠ podpořila zákon o VŠ v současném schvalovaném znění s tím, že se může 

dále upravovat až v průběhu jeho platnosti.  

15:17 – přichází proděkan arch. Kratochvíl 

 

K tématu financování VŠ doc. Kopáčik zmínil: 

- Rok od roku je méně financí pro VŠ - i na rok 2016 má být o několik mil. nižší 

rozpočet. Tento výrazným propad je patrný z vývoje za minulé roky – v r. 2009 byl 

rozpočet cca 24,0 miliard Kč, v roce 2015 už jen 21,4 miliard Kč. 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 12. řádného zasedání AS F VUT. 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

Program byl schválen. 

 



 
 

- Hlavní zdroje jednotlivých škol jsou: 

 Přímé financování odvislé od počtu studentů 

 Institucionální výzkum, ze kterého se odvíjí koeficient K udávající množství 

finančních prostředků na 1 studenta 

Tento koeficient K se vyvíjí dosti razantně a bude i výrazně ovlivněn kritérii RIV a RUV. 

- Klesá zaměstnanost absolventů VŠ. 

- Zvyšuje se význam vlastních příjmů VŠ a jednotlivých fakult. 

Dle doc. Kopáčika tedy celková tendence vypadá tak, že peníze na výuku výrazně klesají, ale současně 

výrazně rostou finanční prostředky jdoucí na vědu a výzkum. 

 

Doc. Petříčková děkuje doc. Kopáčikovi za informace a zahajuje rozpravu, kdy se zároveň táže, zda-li 

jsou k dispozici nějaké podrobnější materiály. Doc. Kopáčik uvádí, že takové materiály jsou a že je 

může poskytnout. 

Děkan dodává, že RVŠ je pouze jednou skupinou vyjadřující se k zákonu o VŠ. Další složkou celého 

dialogu jsou Rektoři VŠ a ministerstvo školství.  

15:34 – přichází arch. Foretník 

Arch. Hybská z hlediska velkého senátu VUT potvrzuje slova doc. Kopáčika a doplňuje, že zvyšující se 

vliv akreditační komise je velice výrazný a je otázkou, zda-li je to dobře. 

Předsedkyně navrhuje přejít k dalšímu bodu zasedání. 

 

3. Výroční zpráva za rok 2014 

Doc. Petříčková připomíná senátorům, že měli tuto zprávu k dispozici, byla projednána na 
předchozím zasedání AS a navrhuje proto hlasovat o jejím schválení. 

  

USNESENÍ  

AS FA schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FA VUT v Brně za rok 2014. 

9 pro návrh, 1 proti návrhu (Mikulášek), zdrželi se hlasování 0 

AS schválil Výroční zprávu za rok 2014. 

 

 

4. Informace ke stavu čerpání finančních prostředků za období leden - duben 

Předsedkyně doc. Petříčková žádá Mgr. Havlíčka, aby informoval AS o stavu čerpání finančních 

prostředků k období leden-duben. 

Mgr. Havlíček uvádí, že čerpání rozpočtu probíhá v souladu s pravidly čerpání rozpočtu. Nyní se 

zpracovává dodatek k rozpočtu č. 1, který bude obsahovat přesun finančních prostředků 

z prostředků jednoho ústavu ve prospěch mzdových prostředků – tento dodatek bude děkanem 

předložen AS ke schválení. 

 



 
 

USNESENÍ  

AS FA bere na vědomí stav čerpání rozpočtu za období leden – duben 2015. 

10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdrželi se hlasování 0 

AS schválil usnesení. 

 

5. Organizační struktura FA VUT v Brně – příloha č. 2 stávajícího Statutu FA VUT  

Předsedkyně doc. Petříčková poukázala na předložené schéma struktury, které mají senátoři 

k dispozici. 

Děkan přednesl text vyjadřující se k navržené změně struktury. 

- Návrh změny vychází ze Statutu FA VUT 

- Faktická příloha týkající se organizační struktury je příloha č. 2 

Děkan dále vysvětluje, že žádost obsahuje jak schéma navržené struktury, tak i schéma stávající 

struktury a přibližuje jednotlivé části navrhované struktury: 

Kategorie ústavy 

Ve změněné struktuře se objevují nová pracoviště, která budou komplexně garantovat odbornost, 

výuku, vědu a výzkum. Stávající pracovníci vytvoří základ a orientaci v nových pracovištích. Jedná se 

o tato pracoviště: 

- Ústav urbanismu 

- Ústav památkové péče 

- Ústav prostorové tvorby 

- Laboratoř experimentální tvorby (prostředí pro působení zahraničních pedagogů) 

- Projekční středisko FA (možnost dosažení na dílčí zakázky v rámci projekční činnosti 

VUT se zapojením studentů) 

Kategorie center 

Nově je navrženo centrum Galerie MINI. Je reálná šance zařazení této galerie do vyšší úrovně a z toho 

plynoucí možnosti získání více bodů RUV. 

V nové struktuře se také zavádí změna názvu „Proděkan pro výuku“ na „Proděkan pro studium“. 

Děkan žádá o zkrácenou lhůtu 14 dní na předložení a schválení. 

16:15 – odchází doc. Makovský 

Tereza Dvořáková se táže na pozici výpočetního centra v nové struktuře. 

Děkan vysvětluje, že výpočetní centrum má dvě složky - technické zabezpečení a pedagogická 

činnost. Technická složka je nezbytná, ovšem složka pedagogická je s velkým otazníkem, který je 

potřeba řešit. Dle slov děkana přicházejí studenti ovládající orientaci ve výpočetní problematice lépe 

než někteří pedagogové, kteří je učí. Tento trend bude do budoucna spíše gradovat a je tedy otázkou, 

jestli bude v budoucnu podoba výpočetního centra jako dnes anebo jestli se nebude tato výuka 

přesměrovávat spíše do samostatných odborných kurzů. 

Bc. Kvapilová považuje výuku specializované výpočetní techniky za zásadní pro fungování studentů 

v oboru. 



 
 

Bc. Mráz se ztotožňuje s názorem Bc. Kvapilové. 

Děkan reaguje a uvádí, že specializovaná výuka výpočetní techniky může probíhat v rámci kurzů a 

poté i jako součást ateliérové tvorby. 

Probíhá další diskuse nad jednotlivými pracovišti. 

Arch. Mikulášek navrhuje doplnit návrh změny organizační struktury o komplexnější informace a 

navázat změnu na celkovou změnu Statutu. 

Děkan nemá ambice na změnu celého Statutu FA, vzhledem k nově připravovanému 

vysokoškolskému zákonu, ale pouze na změnu přílohy č. 2. 

Dále se diskutuje nad komplexností předloženého návrhu. 

17:00 – odchází arch. Mléčka 

Doc. Petříčková shrnuje příspěvky diskuse a uvádí nutnost setkání legislativní pracovní skupiny, 

která definuje konkrétní podobu doplnění návrhu. 

USNESENÍ  

AS FA projednal děkanem předložený návrh organizační struktury FA VUT 

Pro návrh 7, proti 1(Mikulášek), zdržel se 0 

AS schválil usnesení. 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje zkrácení předkládací lhůty na 14 pro předložený návrh na změnu 

organizační struktury FA VUT. 

3 pro návrh, 4 proti návrhu (Foretník, Mikulášek, Mráz, Dvořáková), zdrželi se hlasování 1 

(Kvapilová) 

AS neschválil usnesení. 

 

6. Předložení směrnice děkana – pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 

ke studiu do BSP, MSP a DSP 

Proděkan Kratochvíl představil návrh směrnice děkana a uvedl, že děkan pověřil zpracováním 

směrnice jeho (BSP a MSP) a proděkana Palackého, který zpracoval část týkající se DSP.  

Pravidla pro přijímací řízení a pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu: 

- Usiluje se o počet 100 studentů do začátku akademického roku 

- Přihlášky budou pouze elektronické 

- Zavádí se náhradní termín talentových zkoušek o týden později oproti řádnému 

termínu 

- Druhé kolo má být rozděleno do více dní – záleží na počtu uchazečů 

- Navržen náhradní termín druhého kola přijímacího řízení – o týden později oproti 

řádnému termínu 



 
 

- Podmínky pro přijetí a požadavky na jazykové schopnosti, bodování apod. zůstávají 

stejné 

 

Pravidla pro přijímací řízení a pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu: 

- Předpokládaný počet přijatých studentů 90 

- Přihlášky budou pouze elektronické 

- Změna požadavků na přijetí studentů bez přijímacího řízení na studijní průměr 1,7 a 

nejhorší hodnocení v jednotlivých částech závěrečné státní zkoušky C 

- Odstupňování hodnocení portfolia a pohovoru po 5-ti bodech 

Probíhá diskuse nad podmínkami pro přijetí do MSP. 

Zejména studentskému zastoupení AS se zdají podmínky pro přijetí bez přijímacího řízení příliš 

benevolentní, přičemž by navrhovali spíše jejich zpřísnění. 

Děkan vysvětluje, že máme něco přes 70 absolventů a z nich jde 61 na průměr a tedy na dalších 120 

uchazečů zbývá 29 míst. 

Probíhá diskuse nad váhou průměru v rámci kritérií pro přijetí do studia MSP a možností plošných 

přijímacích zkoušek do MSP. 

Předsedkyně navrhuje uzavřít debatu a svolání senátorů nad tímto tématem v příštím týdnu. 

 

 

7. Různé 

Do tohoto bodu nebyly žádné příspěvky.  

 

8. Závěr 

Předsedkyně doc. Petříčková ukončuje předešlé diskuse a navrhuje termín příštího řádného zasedání 

na úterý 30. 6. 2015 v 15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ing. arch. Libor Urbánek 

Verifikovala:                                                  doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.          

USNESENÍ  

AS FA schvaluje termín 13. řádného zasedání na úterý 30. 6. 2015 v 15:00. 

7 pro návrh, 1 proti návrhu (Foretník), zdržel se hlasování 0 

AS schválil termín příštího zasedání. 

 

 

 

 

 


