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Zápis 

ze 7. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně  

dne 27. 03. 2018 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Zahájení a schválení programu  

Děkan FA VUT v Brně doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. přivítal přítomné členy Vědecké rady a 
přednesl návrh na schválení programu jednání. 

 
Program jednání byl schválen.  

 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:     11 
Počet hlasů kladných:  11 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 
 
Vzpomínka na prof. Ivana Rullera.  
 

2. Projednání Plánu realizace strategického záměru FA VUT 2018 
Plán realizace strategického záměru FA VUT 2018 byl připomínkován ze strany rektora a 
prorektorů VUT. Tyto připomínky byly zapracovány do dokumentu, který byl zaslán členům 
vědecké rady spolu s pozvánkou na jednání VR dne 12.3.2018. Dokument byl také předložen ke 
schválení AS FA VUT. Členové vědecké rady byli vyzváni k zaslání případným připomínek mailem 
Mgr. Havlové, tajemníkovi VR, v termínu do pátku 23.3.2018. Nikdo z členů VR nevznesl 
k předloženému dokumentu žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument, který 
podléhá projednání vědeckou radou fakulty, vyzval děkan přítomné členy vědecké rady, aby se 
k předloženému dokumentu vyjádřili. Dokument byl vědeckou radou projednán.  
 
 

3. Schválení seznamu odborníků pro státní závěrečné zkoušky v BSP a MSP 
Vědecké radě FA byl předložen ke schválení seznam odborníků v komisích pro státní závěrečné 
zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu. Následně proběhlo hlasování 
aklamací a nově navrhovaní odborníci pro státní závěrečné zkoušky v BSP a MSP byli vědeckou 
radou schváleni.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:     11 
Počet hlasů kladných:  11 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0  
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4. Schválení seznamu odborníků pro státní doktorské zkoušky 
Na základě doporučení školitele a schválení příslušnou oborovou radou byl vědecké radě 
předložen seznam odborníků pro státní doktorské zkoušky. Následně proběhlo hlasování aklamací 
a nově navrhovaní odborníci pro státní doktorské zkoušky byli vědeckou radou schváleni.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:     11 
Počet hlasů kladných:  11 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:    0 
 

 
5. Habilitační řízení Ing.arch. Petra Dýra, Ph.D. 

Dne 1.11.2017 podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura Ing. arch. Petr Dýr, 
Ph.D. Jmenovaný předložil habilitační práci na téma „Architektonická perspektiva využití 
zemědělských areálů v České republice“ a všechny předepsané přílohy ve smyslu §72 zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ) a Směrnice 
rektora VUT v Brně č. 54/2017 v úplném znění ze dne 1. 5. 2017. Tím byly splněny podmínky pro 
zahájení habilitačního řízení.  
Děkan představil uchazeče Ing.arch. Petra Dýra, Ph.D. Profesor Drochytka podotknul, že ještě jako 
děkan FAST VUT podpořil žádost arch. Dýra o zahájení habilitačního řízení. Následně děkan 
navrhl, aby skrutátory pro hlasování o složení komise pro habilitační řízení byli doc. Palacký a prof. 
Zemánková. (hlasováno 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)  
 
Děkan doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti 
významných pracovníků z oboru habilitace pro výběr na složení pětičlenné komise. 
 
Proběhlo tajné hlasování.  
 
Výsledek tajného hlasování: z 13 členů VR přítomno 11, platných hlasů 11, neplatných hlasů 0, 
zdržel se hlasování 0. 

 
V tajném hlasování potvrzeném skrutátory byla zvolena komise ve složení: 
 

Předseda:  prof. Ing. arch. Jiljí ŠINDLAR, CSc. 
Členové:  doc. Ing. arch. Maxmilián WITTMANN, Ph.D. 
   prof. Ing. arch. Jaroslav SÝKORA, DrSc. 
   doc. Ing. arch. Ján ILKOVIČ, PhD. 
   prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc.  
 

 
6. Habilitační řízení Ing.arch. Edity Vráblové, PhD. 

Dne 23.2.2018 podala žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura Ing. arch. Edita 
Vráblová, PhD. Jmenovaná předložila habilitační práci na téma „Alternatívne formy 
vysokoškolských domovov modulárneho typu“ a všechny předepsané přílohy ve smyslu §72 zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ) a Směrnice 
rektora VUT v Brně č. 54/2017 v úplném znění ze dne 1. 5. 2017. Tím byly splněny podmínky pro 
zahájení habilitačního řízení.  
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Děkan vyzval přítomného profesora Ivana Petelena, aby ve stručnosti představil uchazečku 
Ing.arch. Editu Vráblovou, PhD., z Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. 
Po představení uchazečky prof. Petelenem děkan navrhl, aby skrutátory pro hlasování o složení 
komise pro habilitační řízení byli doc. Palacký a prof. Šlapeta. (hlasováno 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)  
 
Děkan doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti 
významných pracovníků z oboru habilitace pro výběr na složení pětičlenné komise. 
 
Proběhlo tajné hlasování.  
 
Výsledek tajného hlasování: z 13 členů VR přítomno 11, platných hlasů 11, neplatných hlasů 0, 
zdržel se hlasování 0. 

 
V tajném hlasování potvrzeném skrutátory je zvolena komise ve složení: 
 

Předseda:  prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan PETELEN, PhD. 
Členové:  prof. Ing. arch. Jan KOUTNÝ, CSc.  
   doc. Ing. Karel TUZA, CSc. 
   prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. 
   doc. Ing. arch. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D. 
 

(ODCHOD PROF. ŠLAPETY) 
 

7. Habilitační řízení Ing.arch. Branislav Puškár, PhD. 
Dne 23.2.2018 podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura Ing. arch. Branislav 
Puškár, PhD. Jmenovaný předložil habilitační práci na téma „Scenáre architektonického konceptu 
inteligentnej budovy“ a všechny předepsané přílohy ve smyslu §72 zákona č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ) a Směrnice rektora VUT 
v Brně č. 54/2017 v úplném znění ze dne 1. 5. 2017. Tím byly splněny podmínky pro zahájení 
habilitačního řízení.  
Děkan opět vyzval přítomného profesora Ivana Petelena, aby ve stručnosti představil uchazeče 
Ing.arch. Branislava Puškára, PhD. z Fakulty architektury STU v Bratislavě. Po představení 
uchazeče prof. Petelenem děkan navrhl, aby skrutátory pro hlasování o složení komise pro 
habilitační řízení byli prof. Drochytka a doc. Wittmann. (hlasováno 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)  
 
Děkan doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti 
významných pracovníků z oboru habilitace pro výběr na složení pětičlenné komise. 
 
Proběhlo tajné hlasování.  
 
Výsledek tajného hlasování: z 13 členů VR přítomno 10, platných hlasů 10, neplatných hlasů 0, 
zdržel se hlasování 0. 
 

V tajném hlasování potvrzeném skrutátory je zvolena komise ve složení: 
 

Předseda:  prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan PETELEN, PhD. 
Členové:  doc. Ing. arch. Josef HRABEC, CSc. 
   prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. 
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doc. Ing. Karel TUZA, CSc.                                   
prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc. 
 
 

8. Informace o přípravě institucionální akreditace BSP a MSP na FA VUT v Brně 
Děkan stručně informoval přítomné o institucionální akreditaci bakalářského a magisterského 
studijního programu Architektura a urbanismus, která je připravována ve spolupráci s FAST.  
 

9. Různé 
Děkan informoval přítomné o rezignaci arch. Kratochvíla na funkci proděkana pro studium. Novým 
proděkanem byl jmenován doc. Boháč, který převezme kromě agendy spojené s funkcí proděkana 
také garanci projektu MOST. 
Dále děkan oznámil termín příštího zasedání vědecké rady (v úterý 16.10.2018 ve 13.00 hodin). 
 
 
 
 
Zápis zpracovala: Mgr. Dita Havlová 

 
 
 
       Verifikoval:   doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. 
   děkan 

 


