Zápis
z 1. zasedání Vědecké rady FA VUT v Brně
dne 25. 01. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny
1.

Zahájení
Děkan FA VUT v Brně Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. přivítal přítomné členy Vědecké rady FA
VUT v Brně a konstatoval, že jednání je přítomno 13 členů VR a VR je usnášeníschopná.

2.

Schválení programu
Děkan přednesl návrh programu, který byl členům VR zaslán předem spolu s pozvánkou na
zasedání VR, a vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování:
Počet členů VR:
Přítomno:
Počet hlasů kladných:
Počet hlasů záporných:
Zdržel se hlasování:

15
13
13
0
0

Návrh usnesení byl schválen.
3.

Předání jmenovacích dekretů
Děkan předal členům vědecké rady jmenovací dekrety.

4.

Projednání žádosti o akreditaci habilitačního řízení
Vědecké radě byla předložena k projednání žádost o akreditaci habilitačního řízení oboru
Architektura a urbanismus. Materiál byl zaslán všem členům VR FA VUT týden před zasedáním
spolu s dalšími podklady k zasedání VR. Historii vzniku žádosti a její obsah přednesl prod.
Palacký. Poté děkan vyzval přítomné k rozpravě a následně k hlasování aklamací o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně navrhuje rektorovi VUT v Brně záměr předložit
žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení.
Výsledek hlasování:
Počet členů VR:
Přítomno:
Počet hlasů kladných:
Počet hlasů záporných:
Zdržel se hlasování:

15
13
13
0
0
1

Návrh usnesení byl schválen.
5.

Projednání záměru předložení žádosti o institucionální akreditaci, projednání sebehodnotící
zprávy pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus
Vědecké radě byl předložen k projednání záměr předložení žádosti o institucionální akreditaci a
sebehodnotící zpráva pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus, která je podkladem
k žádosti o institucionální akreditaci. Materiál byl zaslán všem členům VR FA VUT týden před
zasedáním spolu s dalšími podklady k zasedání VR. Obsah sebehodnotící zprávy a informace o
záměru předložení žádosti o institucionální akreditaci přednesl prod. Foretník.
Poté děkan vyzval přítomné k rozpravě a následně k hlasování aklamací o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně navrhuje rektorovi VUT v Brně záměr předložit
žádost o institucionální akreditaci VUT v Brně pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus.
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně projednala Sebehodnotící zprávu VUT v Brně pro
oblast vzdělávání Architektura a urbanismus.
Výsledek hlasování:
Počet členů VR:
Přítomno:
Počet hlasů kladných:
Počet hlasů záporných:
Zdržel se hlasování:

15
13
13
0
0

Návrh usnesení byl schválen.
6.

Projednání garanta navazujícího magisterského studijního programu Architecture and
Urbanism
Vědecké radě byl předložen k projednání návrh garanta navazujícího magisterského studijního
programu Architecture and Urbanism vyučovaného v anglickém jazyce. Navrhovaným garantem je
doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. Po krátké diskusi vyzval děkan přítomné k hlasování
aklamací o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně projednala záměr děkana Fakulty architektury VUT
v Brně jmenovat garantem navazujícího magisterského studijního programu „Architecture and
Urbanism“ doc. Ing. arch. Maxmiliana Wittmanna, Ph.D.
Výsledek hlasování:
Počet členů VR:
Přítomno:
Počet hlasů kladných:
Počet hlasů záporných:
Zdržel se hlasování:

15
13
12
0
1

Návrh usnesení byl schválen.
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7.

Jmenování Oborové rady DSP
Vědecké radě byl předložen ke schválení návrh na jmenování oborové rady doktorského studijního
programu Architektura a urbanismus. Děkan předložil přítomným členům VR návrh, aby v této
záležitosti bylo nejdříve hlasováno o odvolání stávajících členů oborové rady a následovně
hlasováno o novém jmenování členů oborové rady.
a) první hlasování: souhlas členů VR FA VUT v Brně s předloženým návrhem na odvolání
stávajících členů oborové rady DSP, z důvodu jmenování členů v rozporu s navrhovaným jednacím
řádem OR a Studijním a zkušebním řádem VUT.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí se záměrem děkana Fakulty architektury
VUT v Brně odvolat Oborovou radu doktorského studijního programu „Architektura a urbanismus“
ve složení: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (předseda OR), doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.,
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D., prof. Ing. arch.
Julián Keppl, CSc., prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D.
Výsledek hlasování:
Počet členů VR:
Přítomno:
Počet hlasů kladných:
Počet hlasů záporných:
Zdržel se hlasování:

15
13
12
0
1

Návrh usnesení byl schválen.
b) druhé hlasování: souhlas členů VR FA VUT v Brně s předloženým návrhem na nové jmenování
členů oborové rady DSP.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí se záměrem děkana Fakulty architektury
VUT v Brně jmenovat Oborovou radu doktorského studijního programu „Architektura a urbanismus“
ve složení: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (předseda OR), doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.,
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D., prof. Ing. arch.
Julián Keppl, CSc., prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D.
Výsledek hlasování:
Počet členů VR:
Přítomno:
Počet hlasů kladných:
Počet hlasů záporných:
Zdržel se hlasování:

15
13
9
0
4

Návrh usnesení byl schválen.
8.

Zahájení habilitačního řízení Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D.
Dne 13.09.2018 podala žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura Ing. arch. Eva
Špačková, Ph.D., která předložila habilitační práci na téma „Práce pro město“ a všechny
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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. 9/2018 v úplném znění ze
dne 1. 7. 2018. Tím byly splněny podmínky pro zahájení habilitačního řízení.
Děkan představil uchazečku Ing. arch. Evu Špačkovou, Ph.D.
Děkan Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti
významných pracovníků z oboru habilitace pro výběr na složení pětičlenné komise. Po krátké
diskusi vyzval děkan přítomné k hlasování aklamací o navrhovaných skrutátorech pro tajné
hlasování.
Návrh usnesení:
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí s ustanovením skrutátorů pro tajné
hlasování v tomto bodu: prof. Dr. Henri Hubertus Achten a doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Výsledek hlasování – prof. Dr. Henri Hubertus Achten / doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.:
Počet členů VR:
15 / 15
Přítomno:
13 / 13
Počet hlasů kladných:
13 / 13
Počet hlasů záporných:
0/0
Zdržel se hlasování: 0 / 0
Návrh usnesení byl schválen.
Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování o složení habilitační komise.
Výsledek tajného hlasování: z 15 členů VR přítomno 13, platných hlasů 13, neplatných hlasů 0,
zdržel se hlasování 0.
V tajném hlasování potvrzeném skrutátory byla zvolena habilitační komise ve složení:
Předseda:
Členové:

9.

prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc.
doc. MgA. Barbora KLÍMOVÁ, ArtD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MORAVČÍKOVÁ
prof. PhDr. Rostislav ŠVÁCHA, CSc.
prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD.

Ukončení rady
Děkan poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání VR.

Zápis zpracovala: Mgr. Dita HAVLOVÁ

Verifikoval:

Ing. arch. MArch Jan KRISTEK, Ph.D.
děkan
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