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Zápis  

z 3. zasedání Vědecké rady FA VUT v Brně  

dne 02. 10. 2020 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Zahájení  

Děkan FA VUT v Brně Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. přivítal přítomné členy Vědecké rady a 
konstatoval, že jednání je přítomno 10 členů VR a VR je usnášeníschopná. Jako hosta přivítal paní Lucii 
Jandovou, referentku studijního oddělení pro doktorský studijní program, a vysvětlil její účast na zasedání. 
(paní Jandová nahradí paní Havlovou na pozici tajemníka Vědecké rady FA VUT) 
 

2. Schválení programu a volba skrutátorů  
Děkan seznámil zúčastněné s navrhovaným programem zasedání a upozornil na změnu oproti původně 
avizovanému programu.  
 
Po krátké rozpravě následovalo hlasování aklamací o programu zasedání. 
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:  10 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:    0 
 
Program zasedání byl schválen.  
 
Následně děkan navrhl, aby skrutátory pro celé zasedání VR byli doc. Jiří Palacký, proděkan pro vědu, a 
doc. Maxmilian Wittmann. Následovalo hlasování aklamací o skrutátorech.  

 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:   8 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:    2 
 
Skrutátory pro zasedání VR byli schváleni prod. Palacký a doc. Wittmann. 

 
3. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování o akreditaci NMSP Integrative Urban Studies 

V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 20. prosince 2019 - 6. ledna 2020 
korespondenční hlasování o návrhu navazujícího magisterského joint degree studijního programu 
Integrative Urban Studies. Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování per rollam ohledně následujícího 
usnesení:  
 
„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem navazujícího magisterského joint degree studijního 
programu Integrative Urban Studies.“ 
 
Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni doc. Jiří Palacký                        

a doc. Maxmilian Wittmann. 
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Výsledek korespondenčního hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Počet hlasujících:  14      
Počet hlasů kladných: 13  
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:    0 
Počet hlasů neplatných:   1  
 
Hlasování se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT zúčastnilo více než 2/3 členů VR a souhlas 
s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení bylo schváleno. 
 
Děkan podotknul, že žádost o akreditaci tohoto studijního programu byla na přelomu ledna a února 2020 
projednána a schválena Radou pro vnitřní hodnocení VUT 
https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rvh/usneseni/usneseni-rvh-f78605/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-
k01-d195177/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-k01-p187334 
Z důvodu pandemie COVID-19 však ještě nedošlo ke schválení akreditace na straně partnerských univerzit 
- European Humanities University, Vilnius (Litva) a University of Wroclaw (Polsko). 
 

4. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování o akreditaci bakalářského studijního 
programu Architektura a urbanismus a akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 
Architektura a urbanismus  
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 17. dubna 2020 – 4. května 2020 
korespondenční hlasování o žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Architektura a 
urbanismus a o žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Architektura a 
urbanismus. Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování per rollam ohledně následujících usnesení:  
 
1) „VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem bakalářského studijního programu Architektura a 
urbanismus.“ 
2) „VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem navazujícího magisterského studijního programu 
Architektura a urbanismus.“ 
 
Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni doc. Jiří Palacký                        

a doc. Maxmilian Wittmann. 

Výsledek korespondenčního hlasování pro obě navrhovaná usnesení byl totožný: 
Počet členů VR:  15/15 
Počet hlasujících:  13/13      
Počet hlasů kladných: 11/11  
Počet hlasů záporných:   0/0   
Zdržel se hlasování:      0/0 
Počet hlasů neplatných:    2/2  
 
Hlasování se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT zúčastnilo více než 2/3 členů VR a souhlas 
s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení bylo schváleno. 
 
Děkan podotknul, že žádost o akreditaci těchto studijních programů byla v červnu 2020 projednána a 
schválena Radou pro vnitřní hodnocení VUT https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rvh/usneseni/usneseni-rvh-
f78605/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-4-d200524/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-4-p192769 
Oba programy byly otevřeny v září 2020 pro nově přijaté studenty prvních ročníků. Zároveň dobíhají studijní 
programy dle akreditací z roku 2012 (BSP další 3 akademické roky, NMSP jeden akademický rok). 
 
 
 

https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rvh/usneseni/usneseni-rvh-f78605/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-k01-d195177/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-k01-p187334
https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rvh/usneseni/usneseni-rvh-f78605/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-k01-d195177/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-k01-p187334
https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rvh/usneseni/usneseni-rvh-f78605/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-4-d200524/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-4-p192769
https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rvh/usneseni/usneseni-rvh-f78605/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-4-d200524/usneseni-ze-zasedani-rvh-vut-2020-4-p192769
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5. Seznámení s výsledkem korespondenčního projednání Plánu realizace strategického záměru FA 
VUT 2020 
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT vědecká rada projednala v termínu 5. května 2020 – 13. května 

2020 Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 

tvůrčí činnosti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pro rok 2020. 

K návrhu se vyjádřilo 10 členů VR, drobné připomínky vznesli dva členové VR.  
 
Plán realizace strategického záměru byl vědeckou radou projednán.  
 
Děkan podotknul, že roční plán realizace strategického záměru je stručně a jasně definovaný a je 
uveřejněný na úřední desce VUT https://www.vutbr.cz/uredni-deska/strategicke-zamery-fakult. Z důvodu 
pokračující pandemie COVID-19 nebude pravděpodobně možné plán naplnit v oblasti internacionalizace.  
 

6. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování o schválení nových členů komisí SZZ  
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 4. června 2020 – 12. června 2020 
korespondenční hlasování o seznamu nových členů komisí SZZ. Členové vědecké rady byli vyzváni 
k hlasování per rollam ohledně následujícího usnesení:  
 
„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem nových členů zkušebních komisí pro státní závěrečné 

zkoušky v BSP a v MSP na FA VUT v Brně.“  

Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni doc. Jiří Palacký                        

a doc. Maxmilian Wittmann. 

Výsledek korespondenčního hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Počet hlasujících:  13      
Počet hlasů kladných: 12  
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:    0 
Počet hlasů neplatných:   1  
 
Hlasování se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT zúčastnilo více než 2/3 členů VR a souhlas 
s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení bylo schváleno. 
  

7. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování o schválení školitelů doktorského studijního 
programu  
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 25. června 2020 – 3. července 2020 
korespondenční hlasování o schválení nových školitelů DSP. Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování 
per rollam ohledně následujících usnesení:  
 
1) „VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem na jmenování prof. Ing. arch. Moniky Mitášové, 
Ph.D., novým školitelem pro obor/specializaci/zaměření „architektura“ (teorie a kritika) na FA VUT v Brně.“ 
2) „VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem na jmenování prof. Ing. arch. Ivana Kolečka novým 
školitelem pro obor/specializaci/zaměření „architektura a urbanismus“ na FA VUT v Brně.“ 
 
Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni doc. Jiří Palacký                        

a doc. Maxmilian Wittmann. 

Výsledek korespondenčního hlasování pro obě navrhovaná usnesení byl totožný: 
Počet členů VR:  15/15 
Počet hlasujících:  13/13      

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/strategicke-zamery-fakult
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Počet hlasů kladných: 12/12  
Počet hlasů záporných:   0/0   
Zdržel se hlasování:     0/0 
Počet hlasů neplatných:    1/1  
 
Hlasování se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT zúčastnilo více než 2/3 členů VR a souhlas 
s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení bylo schváleno. 
 

8. Schválení návrhu na jmenování emeritním profesorem (prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.) 
Děkan předložil záměr navrhnout rektorovi VUT v souladu s přílohou č.25 Statutu VUT jmenování prof. Ing. 

arch. Jana Koutného, CSc., emeritním profesorem. Profesor Koutný působil na VUT v Brně od roku 1971 

(nejprve na FAST VUT v Brně, od roku 1977 na FA VUT v Brně). Je habilitovaným docentem a jmenovaným 

profesorem pro obor Urbanismus.   

Fakulta by ráda nadále využívala jeho odborných znalostí. Jako emeritní profesor by vycházel ze svých 

dlouhodobých akademických a profesních zkušeností.  Přednášel by zejména v předmětech Vývoj 

urbanismu a Územní plánování, prováděl vyžádané konzultace doktorandů, případně také výzkumných 

projektů. Ve své pedagogické práci by se nadále zaměřoval zejména na otázky vývoje a plánování sídel, 

koncepce rozvoje měst a problematiku urbanistického modelování.  

Po krátké rozpravě děkan přednesl návrh usnesení. 

Návrh usnesení:  
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí se záměrem děkana Fakulty architektury VUT 
v Brně předložit rektorovi VUT v Brně návrh na jmenování prof. Ing. arch. Jana Koutného, CSc., emeritním 
profesorem. 
 

 Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
 Výsledek hlasování o jmenování prof. Ing. arch. Jana Koutného, CSc.: 
z 15 členů VR přítomno 10, počet kladných hlasů 10, počet záporných hlasů 0, počet neplatných hlasů 0. 
 
Návrh usnesení byl schválen.  

 
9. Zahájení habilitačního řízení Ing. arch. Evy Borecké, PhD. 

Dne 18.6.2020 podala žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura a urbanismus Ing.arch. 
Eva Borecká, PhD. Jmenovaná předložila habilitační práci na téma „Tradičná moderna na Slovensku – 
Klasicizujúce podnety v rokoch 1919 – 1939 a dielo architektov Franza Wimmera a Endre Szönyiho 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. 9/2018 v úplném znění ze dne     
1. 7. 2018. Tím byly splněny podmínky pro zahájení habilitačního řízení.  

 
Děkan nechal kolovat habilitační práci a dokladovou dokumentaci paní doktorky Borecké a ve stručnosti 
uchazečku představil.  

 
Děkan předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti významných pracovníků z oboru habilitace pro 
výběr na složení pětičlenné komise a otevřel diskusi k předloženým návrhům. Na základě diskuse byl 
seznam upraven výměnou jednoho navrhovaného odborníka za jiného.  
Byly připraveny nové hlasovací lístky. Hlasovací lístky byly rozdány a proběhlo tajné hlasování o složení 
habilitační komise.  

 
Výsledek tajného hlasování: z 15 členů VR přítomno 10, platných hlasů 10, neplatných hlasů 0, zdržel se 
hlasování 0. 
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V tajném hlasování potvrzeném skrutátory byla zvolena habilitační komise ve složení: 
 

Předseda:  prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, CSc. 
Členové:  doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 
   Mgr. Jindřich Chatrný 
   prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 
   prof. PhDr. Pavel Zatloukal, CSc. 

  
 
10. Různé 

Děkan informoval přítomné členy VR o plánovaném rozšíření počtu členů VR FA VUT.  
Na zasedání VR byl přizván Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D, proděkan pro studium, který přítomné seznámil   
s navrhovanými změnami jednacího řádu VR FA VUT (především z důvodu doplnění nových legislativních 
ustanovení týkajících se působnosti VR, způsobu a termínů svolání zasedání, harmonogram 
předpokládaných řádných zasedání, zavedení pojmu distanční zasedání, příp. distanční hlasování, 
streamování zasedání, náležitosti zápisu ze zasedání, apod.).  
Děkan podotknul, že na program příštího zasedání VR bude pravděpodobně zařazena diskuse nad úpravou 
autoevaluačních (oborových hodnotících) kritérií FA VUT.  
 
Termín příštího zasedání VR: 27.11.2020 v 10:00 hodin. 
 
 

11. Ukončení rady 
 
 
 

Zápis zpracovala: Mgr. Dita HAVLOVÁ 
 
 
 
        Verifikoval:   Ing. arch. MArch Jan KRISTEK, Ph.D. 
   děkan 
 

 


