
 
 

ZÁPIS Z 34. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 10. 1. 2017 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 13:15 konec zasedání: 15:05 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D., odchod 14:01 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 

Ing. arch. Jiří Marek 

Bc. Petr Preininger 

Ondřej Mráz 

Kateřina Vlková 

 

Hosté: 

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

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D., za AS VUT 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 34. řádného zasedání AS FA VUT v 

Brně 

Předsedkyně AS FA VUT zahájila zasedání a navrhla znění programu, senátor Mráz zažádal o doplnění 

bodu 5. Provozní řád a 6. Výroční zpráva: 

 

Program 34. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 34. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Vyhlášení doplňujících voleb do AS VUT 

3. Stav příprav novelizace statutu FA VUT v Brně, informace LSP 

4. Diskuse k SDZ FA 2017 

5. Provozní řád 

6. Výroční zpráva 

7. Závěr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vyhlášení doplňujících voleb do AS VUT 

Tento bod byl na programu již na minulém zasedání AS FA VUT, ale nebylo jisté, zda na zasedání AS VUT 
opravdu došlo k vyhlášení doplňujících voleb. Ppředsedkyně proto kontaktovala p. Cardovou, aby bylo 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 34. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

písemně doloženo, že byly doplňující volby vyhlášeny. AS VUT schválil jejich vyhlášení 8.11.2016. Dnes 
legislativní skupina AS FA VUT sestavila organizační pokyny pro průběh voleb. 
Předsedkyně na základě příslibu konzultovala možnost spojení doplňujících voleb studentských senátorů i 
do AS FA VUT s Mgr. Sobotkou. Mgr. Sobotka s ohledem na procesní opatrnost doporučil nespojovat tyto 
dva úkony. Půjde tedy jen o volbu do studentské komory AS VUT. Senátorům byl předložen seznam členů 
volební komise – doc. Boháč, arch. Foretník,, arch. Kilnarová, O. Mráz. Časový harmonogram dodržuje 
předepsané lhůty. Doplňující volby se uskuteční 16.2.2017 od 12 do 17 hodin. Jedná se o volby zástupců 
studentské komory, volit tedy budou jen studenti. Následující den dojde k zveřejnění výsledků na 
intranetu. Doc. Boháč může usnadnit komunikaci volební komise s AS VUT. 
Arch. Foretník doplnil, že i přesto, že se jedná o studentské kandidáty, jejich nominace mohou podávat jak 
studenti, tak vyučující, tak akademický senát. Předsedkyně doplnila, že funkční období nového senátora 
bude krátké, jelikož v říjnu končí volební období akademického senátu VUT. 
Student Mráz zdůraznil potřebu propagace voleb kvůli zvýšení volební účasti. 
Doc. Petříčková doporučila potenciálním kandidátům zvážit jejich zapojení v souvislosti s působením na 
FA, pokud v červnu ukončí studium zanikl by tímto i jejich mandát. Pro senát by to znamenalo vypsání 
dalších doplňujících voleb, nebo by nebyli studenti v senátu do konce období zastoupeni. Pro fakultu je 
nutné mít studentského zástupce ve velkém senátu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stav příprav novelizace statutu FA VUT v Brně, informace LSP 

Předsedkyně informovala, že legislativní skupina měla před vánočními svátky schůzku. Od té doby přišly 
informace od Mgr. Musilové, předsedkyně legislativní komise AS VUT, s doporučením, jak postupovat při 
sestavování statutu. Mimo jiné apelovala na správné ošetření vnitřních předpisů a aby byla maximálně 
dodržena struktura navržená ve statutu VUT. Dále předsedkyně obdržela informace, že statut FaVU, který 
byl předložen byl AS VUT vrácen k přepracování. Předsedkyně sdělila, že další informace již neobdrželi, 
takže bude leg. skupina v součinnosti s vedením pokračovat v práci, ovšem již teď se vyskytly nějaké 
okamžiky, u kterých bude potřeba právní konzultace, která by měla proběhnout v příštím týdnu. 
Doc. Boháč doplnil informace z AS VUT, kde byly dosud podané statuty jednotlivých fakult všechny 
vráceny k přepracování. Na popud předsedkyně AS FA se bude jednat o zorganizování pracovní skupiny 
všech předsedů jednotlivých fakultních senátů, pro společné konzultace. Tento návrh byl ze stran 
předsedů pozitivně kvitován. 
 

4. Diskuse k SDZ FA 2017 

Předsedkyně seznámila přítomné s dokumentem, který byl senátorům zaslán prostřednictvím tajemníka 
fakulty. Dokument není předložen, senát ho v tuto chvíli nebude schvalovat, ale je senátorům představen 
v předstihu, aby došlo ke shodě, tento dokument bude nejdříve připomínkovat vědecká rada a poté bude 
předložen ke schválení senátu. Pokud ho senát neschválí bude muset projít znovu připomínkováním věd. 
radou. Pro zkrácení tohoto procesu je proto postoupen pro připomínkování v předstihu. 
Děkan potvrdil tento postup a popsal detailně celý proces, upozornil na změnu názvu dokumentu, která se 
váže na změnu vysokoškolského zákona. Termín pro připomínkování senátem i vědeckou radou je do 18. 
ledna, poté navštíví 9.2. fakultu rektor, který bude konzultovat podobu tohoto dokumentu. Následně dojde 
ke schvalování senátem FA. 
Arch. Foretník přednesl jako první své připomínky, tyto diskutovali s děkanem, arch. Foretník přislíbil 
doručit seznam připomínek písemnou formou. Jednalo se převážně o připomínky na formulace některých 
bodů, nejvíce se diskutovalo nad tématy posilování magisterského studijního programu, možnosti 
znovuzavedení studentské praxe a možnosti využití projekčního střediska i jeho dalšího fungování. Arch. 
Marek nastínil možnost spolupráce s externím arch. ateliérem, který by tyto externí zakázky zpracovával. 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje organizační pokyny pro přípravu a průběh 

doplňkových voleb do studentské komory (SK) AS VUT v Brně včetně složení 

volební komise: doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D., Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., Ing 

arch. Pavla Kilnarová a Ondřej Mráz. 

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

Návrh byl schválen. 

 



 
 

14:01 odchází doc. Wittmann 
Děkan oznámil vypsání výběrového řízení na nové pedagogy ústavu navrhování. Uvedl limit 2-3 plné 
úvazky, které předpokládá rozdělit na několik částečných, aby měli architekti možnost fungovat nadále 
v praxi. Také upozornil na změnu systému v přidělování financí na fakultu za jednotlivé studenty. Do 
nynějška se musel uvádět přesný počet přijímaných studentů do magisterského a bakalářského programu, 
nyní je přidělována suma na celkový počet studentů, je na fakultě, jaký zvolí poměr mezi magisterským a 
bakalářským stupněm. 
Další nosné téma diskuse bylo snižování věkové hranice habilitačních řízení a možnost splňovat auto-
evaluační kritéria. 

 

5. Provozní řád 

Student Mráz vznesl dotaz na děkana fakulty, proč není na FA 24 hodinový provoz, pro studenty je 
procesně velmi složité si zařídit výjimku. 
Děkan reagoval na dotaz vysvětlením, že se jedná o provozní řád VUT, v jehož objektu je fakulta 
provozovatelem. Provozní řád se vztahuje na celé VUT. Nelze měnit předpis schválený VUT. Lze pouze 
udělovat výjimky. 
14:34 odchází doc. Petříčková, MgA. Šebánek. 
Proběhla diskuse nad možností zavedení 24 hodinového provozu. Diskutovaly se možnosti zavedení 
pouze na dobu „ateliérového týdne“ nebo možnost zůstat přes noc, bez možnosti školu opustit mezi 22 a 5 
hodinou. Arch. Foretník zmínil, že nepodporuje řešení výjimkami, ale pamatuje si z minulých let, že byl 
vznesen dotaz na Mgr. Sobotku, který sdělil, že neexistuje dokument Provozní řád VUT. Arch. Foretník 
slíbil dohledat email a doručit děkanovi. Ten přislíbil prostudovat legislativu a navrhnout případné 
možnosti řešení, které by vyhovovalo oběma stranám. 
14:38 návrat MgA. Šebánka 
14:50 návrat doc. Petříčkové 

 

6. Výroční zpráva 

Senátor Mráz informoval přítomné o tom, že se jednání legislativní skupiny se zjistilo, že nebyla 
zveřejněna výroční zpráva fakulty za rok 2015. Apeluje na její vytvoření. Dále vznáší dotaz jestli její 
součástí bude hodnocení dění na FA. 
Reaguje pan děkan s příslibem, že bude vytvořena. Zpráva za rok 2016 se právě připravuje, má ji na 
starost proděkan Šmídek. Zpráva za rok 2016 bude mít 2 části - textovou a brožuru (obrazovou), která 
bude prezentovat děni na FA. Textová část je svázána s bilancí rozpočtu, která ještě není vyhotovena. 
Co se týče hodnocení fakulty, informuje děkan přítomné, se jedná o ADZ 2016 a vyhodnocení ADZ 2016. 
Došlo ke změně názvů svázané se změnou vysokoškolského zákona. 
Dále se senátor Mráz dotázal zda bude ve zprávě zahrnuto hodnocení učitelů studenty. Následovala 
diskuse na téma hodnocení výuky mezi MgA. Šebánkem, který shrnul dosavadní snažení své a bývalých 
stud. senátorů, a studentskými senátory. Bylo apelováno na studentské senátory, potažmo SOFU, aby 
propagovala tuto činnost mezi studenty. 
Arch. Foretník vznesl žádost, aby byla výroční zpráva za rok 2015 předložena ke schválení co nejdřív, 
kvůli chronologii schvalování, aby byla schválena dřív, než zpráva za rok 2016. 
 

7. Závěr 

Doc. Petříčková navrhla termín příštího zasedání na 24. 1 .2017 v 13:00. 
 
Předběžný program zatím nebyl stanoven. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0    

Navržený termín byl schválen. 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala doc. Petříčková 


