
 
 

ZÁPIS Z 4. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 13. 2. 2018 

 
místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:15 konec zasedání: 17:35 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

Ing. arch. Kristýna Smržová, místopředsedkyně AS FA VUT v Brně 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., odchod 17:00 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 

Ing. arch. Bc. Barbora Ponešová, Ph.D., příchod 15:25 

Ing. arch. Vítězslav Nový 

Ing. Stanislav Mikeš 

Ing. arch. Daniel Struhařík 

Bc. David Helešic 

Bc. Jakub Czapek 

 

Hosté: 

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

 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 4. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. Se svým návrhem 
vystoupil arch. Mléčka, který požádal o zařazení bodu 2. Bc. Helešic žádal o zařazení bodu 5. Předsedkyně 
zařadila další bod č. 6. Následně se hlasovalo o konečném znění programu. 
 

Program 4. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 4. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

2. Stav technického vybavení FA VUT v Brně 
3. Informace o čerpání stipendijního fondu 

4. Jednání LPS a LK AS VUT v Brně ve věci Jednacího řádu 

5. Rada studijního programu BSP 

6. Schválení termínu 5. a 6. zasedání AS FA VUT v Brně 

7. Informace ze zasedání AS VUT v Brně 

8. Závěr 

 
 
 

2. Stav technického vybavení FA VUT v Brně 

Arch. Mléčka informoval přítomné o nehodě, která se stala v minulém týdnu, kdy během přednášky došlo 
ke zhroucení části výpočetní technologie auly. Došli k závěru, že se jedná o neopravitelnou chybu. 
V souvislosti s tím pověřil pan tajemník doc. Viktorina soupisem stavu technického vybavení. Dále pan 
tajemník avizoval, že v rozpočtu na rok 2018 se předpokládá částka v řádu milionu vyhrazená na nákup 
techniky. MgA. Šebánek doplnil informaci, že situace vznikla již při budování auly, což byla dodávka 



 
 

rektorátu. Při instalaci došlo k tomu, že firma, která měla dodávat výpočetní techniku byla v insolvenci. 
Nastala situace, že jedna firma dodávala techniku, ale jiná firma ji programovala. Tato firma již neexituje a 
proto není možné udržovat servis na těchto přístrojích. Arch. Mléčka dodal, že chyby se začaly vyskytovat 
čím dál častěji, až se vše vyhrotilo situací, která vznikla minulý týden. 
Děkan přidal své stanovisko. Tento problém se řeší už od konce minulého roku a nyní jsou před 
rozhodnutím, jak ve věci dál postupovat. Momentálně čekají na výsledky z posouzení situace. Jakmile 
zaujmou nějaké stanovisko, musí zajistit financování. 
Doc. Petříčková požádala, zda by se dalo v rámci monitoringu zrevidovat i nefunkčnost vzduchotechniky. 
Arch. Mléčka reagoval, že již i tuto situaci konzultoval s panem Hasalou. Ten přislíbil, že problém prošetří. 
Obecně se však jedná o problém, kdy byl systém vzduchotechniky propojen se systémem ve 4. NP. Při 
zvýšení výkonu v aule si následně stěžují ve 4. poschodí na chlad. 
Arch. Mléčka dodal, že byl vůči jeho prosbě pan Hasala velmi vstřícný a nabídl, že se pokusí systém 
přenastavit. Také ocenil přístup pana tajemníka, který problém pohotově řešil, bez zbytečných odkladů. 
 
 

3. Informace o čerpání stipendijního fondu 

Předsedkyně vyzvala děkana, zda by se mohl vyjádřit k udělování stipendií studentským senátorům. 
Děkan uvedl, že studentům bylo vyplaceno stipendium za měsíc prosinec a pro další rok se předpokládá, 
že budou hrazena z fondu pro tvůrčí a ostatní činnost. Ten bude muset být adekvátně navýšen. Konkrétní 
částky zatím však nejsou známy. Toto budou upravovat pravidla rozpočtu pro rok 2018. Jakmile dojde 
k zapracování připomínek proděkanů, které mají termín do 16. 2. budou pravidla rozpočtu postoupena do 
AS. 
Doc. Petříčková připomněla, že na minulém zasedání žádala děkana o vypuštění tvrzení o tom, že 
požadovala zveřejnění doktorských stipendií, což bylo uvedeno v zápisu vedení. Děkan přislíbil, že věc 
prošetří, proto se chce zeptat, zda byla zjednána náprava.  
Děkan informoval senátory, že inicioval setkání s paní Jandovou, od které obdržel písemné prohlášení o 
tom, jak se věc stala z jejího pohledu. Tímto považuje věc za vyřešenou. Zápis tak jak je naformulován se 
měnit nebude. 
Předsedkyně se ohradila, že pokud je něco uvedeno v zápise, že někdo něco řekl a nebylo to tak, tak by 
mělo být dementováno. Toto tvrzení by mohlo následně být použito proti ní. Dle jejího názoru je tímto 
postupem problém jen zameten pod stůl a není vyřešen. 
Děkan uvedl, že udělal vše pro to, aby byla věc korektní. 
MgA. Šebánek vstoupil do diskuse a vyslovil názor, že pokud u nějakého jednání byli jen dva, tak se jedná o 
tvrzení proti tvrzení a měla by platit presumpce neviny. Podle něj by tedy mělo být tvrzení ze zápisu 
vyjmuto. Arch. Mléčka navrhl možnost, že by se mohla k zápisu doplnit stanoviska obou stran, pak by 
nemusel být měněn. Arch. Foretník se rovněž vyjádřil, že by mělo být nějak komentováno v dalším zápise 
a obě varianty tvrzení by se měly objevit všude tam, kde byla informace šířena tzn. i na rektorátě. I kdyby 
měla doc. Petříčková zajistit doručení na rektorát sama. 
Bc. Helešic se dotázal k předchozí diskusi, zda vzhledem k tomu, že jsou nyní studenti doktorského studia 
placeni ze stipendií pro DSP a studenti BSP a MSP ze stipendijního fondu, zda bude v tomto poměru řešeno 
i financování stipendií z tvůrčího fondu, zda bude vzhledem k tomuto adekvátně navýšen a jak bude 
řešeno, pokud se změní poměr DSP/MSP a BSP studentů. Děkan na tento dotaz odpověděl tak, že budou 
veškerá stipendia studentů-senátorů hrazena z tvůrčího fondu. 
 

4. Jednání LPS a LK AS VUT v Brně ve věci Jednacího řádu 

Předsedkyně shrnula dosavadní stav a informovala o dění na schůzce LPS AS FA VUT v Brně a LK AS VUT v 
Brně za přítomnosti Mgr. Sobotky. Jednání se uskutečnilo 30. 1. 2018. Za AS FA VUT v Brně se účastnili 
Doc. Petříčková, arch. Foretník a arch. Kristek. Jednali o bodech, které Mgr. Sobotka uvedl v 2. právním 
rozboru Jednacího řádu. V některých bodech nalezli shodu, některé body musely být blíže vysvětleny. 
Celkově jednání doc. Petříčková i arch. Foretník považují za konstruktivní. Doc. Petříčková a arch. Foretník 
upravili dokument. Jedním z projednávaných bodů bylo legislativní ukotvení pracovních skupin, které 
zapracovali. Dále rozšířili Jednací řád o styk s akademickou obcí. Zpracovaný dokument poslali opět Mgr. 
Sobotkovi. Ten měl ještě 4 další připomínky, na které mu arch. Foretník mailem odpověděl, ale další reakci 
ještě neobdržel. Arch. Foretník vyslovil předběžný plán pokusit se dokončit dokument co nejdříve a v 
příštích 14 dnech svolat mimořádné jednání, na kterém by se projednal dokument. Následně by došlo k 
jeho schválení a co nejdříve předložit do velkého senátu. Jakmile bude dokument předložen senátorům FA 



 
 

bude vyhotoven i ve verzi, kde budou označeny změny a doplněné části, aby měli senátoři přehled o 
změnách. 
Doc. Petříčková doplnila, že vzhledem k tomu, že na minulém zasedání proběhla diskuse o pracovních 
skupinách. Nechala jejich seznam a personální složení zveřejnit na stránkách FA. 
 

5. Rada studijního programu BSP 

Bc. Helešic jako navrhovatel tohoto bodu jednání dostal slovo. Informoval o tom, že jako dodatečně 
jmenovaný člen Rady studijního programu BSP se dne 12. 12. 2017 zúčastnil zasedání rady. Zasedání mělo 
poměrně malou účast. Z jednání nebyl pořízen zápis. Chtěl by informoval o stavu, který je takový, že nic z 
toho, co bylo na daném zasedání dohodnuto se nakonec neuskutečnilo. Řešila se jednotná podoba zadání 
bakalářských prací. Řešila se prezentace ateliérových témat v aule předtím, než proběhne přihlašování 
studentů. Finální podobě témat se měla schvalovat na dalším zasedání, které zatím neproběhlo, ale 
bakalářské práce jsou již zadány a studenti jsou přihlášeni do ateliérů. 
Proběhla diskuse mezi senátory a děkanem, jak by měla být tato situace řešena a jakou formou.  Bc. 
Helešic nechtěl řešit oficiální stížností. Na zasedání rady není možno řešit, protože zatím žádné další 
neproběhlo. Rozběhla se i širší diskuse nad podobou zadání bakalářských prací. Senátoři vyjádřili potřebu 
větší provázanosti mezi bakalářským a magisterským programem, a tím i mezi jednáním jednotlivých rad. 
Doc. Petříčková připomněla už dříve diskutovanou  a slibovanou pedagogickou konferenci jako platformu 
k diskusi témat výuky, provázanosti předmětů apod. 
Děkan na závěr přislíbil pokus o iniciování společného jednání Rady studijního programu BSP a MSP. 
Termín bude později upřesněn. 
 

6. Schválení termínu 5. a 6. zasedání AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně navrhla další termíny na zasedání: 5. zasedání 13. 3. 2018 a 6. zasedání 10. 4. 2018. Vznikla 
debata, zda neudělat avizované mimořádné zasedání jako řádné. Nebylo však jisté, zda bude dokument 
připraven, proto se ponechalo svolání zasedání volně, jako mimořádné a byl stanoven termín pouze 5. a 6. 
řádného zasedání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Informace ze zasedání AS VUT v Brně 

Bc. Czapek informoval o tom, že byla jmenována nová vědecká rada VUT. Za FA v ní zasedá doc. Hrubý, 
prof. Šlapeta a externě prof. Hrůša. 
Další informace byla, že na VUT došlo k poklesu studentů o 11%. Ministerstvo univerzitě za to vyměřilo 
pokutu 7 mil. Kč. Naše fakulta nebude nucena podílet se na hrazení této pokuty. Dalším bodem bylo řešení 
dotování vědeckého centra CEITEC. Vzhledem k tomu, že ho fakulta nevyužívá, nebude muset vyčíslenou 
částku 200 tis. Kč platit. 
Dalším tématem byla Institucionální akreditace, kterou bude FA podávat ve spolupráci s FAST. 
Děkan potvrdil, že k tomu s největší pravděpodobností opravdu dojde. Fakulta má BSP a MSP 
akreditovány do roku 2020. Děkan potvrdil, že se univerzita rozhodla jít cestou institucionální akreditace 
a vysvětlil jakým principem bude akreditace řešena. 
FA bude po dohodě s rektorem usilovat o akreditaci programu Architektura a urbanismus, kterou fakulta 
následně bude nést pro celou univerzitu. Po dohodě s děkanem FAST půjdou do druhé vlny akreditace, 
která bude startovat přibližně v květnu/červnu tohoto roku. 
 

8. Závěr 

Datum 5. řádného zasedání bylo usnesením schváleno na 13. 3. 2018 v 13:00. Předběžný program nebyl 
stanoven. 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje termín 5. a 6. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

na 13. 3. 2018 a 10. 4. 2018 v 13:00 hodin. 

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

Návrh byl schválen. 

 



 
 

Zapsala: Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala: doc. Petříčková 


