
 
 

 

5. zasedání Vědecké rady FA VUT v Brně 

dne 25. 6. 2021 

1. Zahájení 

Děkan FA VUT v Brně Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. přivítal přítomné členy a 

konstatoval, že jednání je přítomno 16 členů VR FA VUT v Brně a vědecké rada je 

usnášeníschopná.  

 

2. Volba skrutátorů a schválení programu 

 

Návrh usnesení:  

VR FA VUT v Brně schvaluje doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D. a doc. Ing. arch. 

Maxmiliána Wittmanna, Ph.D. jako skrutátory 5. zasedání VR FA VUT v Brně  

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 16 

Počet hlasů kladných: 14  

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 2 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení:  

VR FA VUT v Brně schvaluje projednání následujících bodů na 5. zasedání VR FA VUT 

v Brně: 

a) Pokračování jmenovacího řízení doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 

b) Pokračování habilitačního řízení Ing. arch. Eva Borecká, Ph.D.  

c) Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování o schválení nových členů 

komisí SZZ pro BSP a MSP 

d) Zahájení jmenovacího řízení doc. Ing. arch. Jana Gregorová, Ph.D. 

e) Zahájení habilitačního řízení Ing. Michal Palaščák 

f) Návrh na jmenování nových školitelů pro DSP 

g) Návrh nových členů zkušebních komisí pro SZZ v DSP 

h) Stanovisko habilitační komise Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 

i) Autoevaluační kritéria 

j) Návrh podstatné změny studijního programu N0731P010001 Architektura a 

urbanismus uskutečňovaného FA VUT v Brně 

k) Informace o přípravě studijního programu Architecture and Urban Design 

 

 



 
 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 16 

Počet hlasů kladných: 15  

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

 

Usnesení bylo schváleno.  

V 10:28 se připojila prof. Moravčíková. 

 

3. Jmenovací řízení doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D.  

 

 Děkan stručně představil uchazečku a shrnul průběh jmenovacího řízení. Doc. 

Ing.arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. podala 14.6.2019 žádost o zahájení 

jmenovacího řízení v oboru Architektura a urbanismus. Jmenovaná předložila 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 

jmenovacího řízení.  

 

 Vědecká rada FA schválila dne 28.11.2019 tajným hlasováním jmenovací komisi ve 

složení: 

 

  Předseda:  prof. Ing. arch. Monika MITÁŠOVÁ, Ph.D.  

Členové:  doc. Ing. arch. Gabriel KOPÁČIK, Dr.  

prof. Ing. arch. Karel MAIER, CSc. 

doc. Ing. arch. Ľubica VÍTKOVÁ, Ph.D. 

prof. Ing. arch. Maroš FINKA, Ph.D. 

 

Jmenovací komise určila téma profesorské přednášky „Dopady změny klimatu na 

města v současnosti a v období starověku". 

 

Následovala přednáška uchazečky a veřejná rozprava. 

Uchazečka reagovala na vznesené připomínky a na položené dotazy. 

Prof. Mitášová, předsedkyně jmenovací komise, přednesla stanovisko jmenovací 

komise s odůvodněním. Následovala neveřejná diskuse členů VR FA VUT v Brně.  

 

Děkan navrhl složení komise pro tajné hlasování 5. zasedání VR FA VUT v Brně ve 

složení: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. a doc. 

Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 

 



 
 

 

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně schvaluje prof. Ing. arch. Hanu Urbáškovou, Ph.D., doc. Ing. arch. 

Jiřího Palackého, Ph.D. a doc. Ing. arch. Maxmiliána Wittmanna, Ph.D. jako členy 

komise pro tajné hlasování 5. zasedání VR FA VUT v Brně.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 17 

Počet hlasů kladných: 16 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Následně proběhlo tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazečky profesorem pro 

obor Architektura a urbanismus.  

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně předkládá rektorovi VUT v Brně návrh na jmenování doc. Ing. arch. 

Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. profesorkou v oboru Architektura a urbanismus.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 16 

Počet hlasů kladných: 8 

Počet hlasů záporných: 5 

Zdržel se hlasování: 3 

 

Usnesení nebylo schváleno.  

 

4. Habilitační řízení Ing. arch. Eva Borecká, Ph.D. 

 

 Děkan stručně představil uchazečku a shrnul průběh habilitačního řízení. Ing. arch. 

Eva Borecká, Ph.D. podala dne 18. 6. 2020 žádost o zahájení habilitačního řízení v 

oboru Architektura a urbanismus. Jmenovaná předložila habilitační práci „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.  



 
 

 

 

Vědecká rada FA VUT v Brně schválila 2. 10. 2020 tajným hlasováním habilitační 

komisi 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. 

 

Habilitační komise navrhla oponenty habilitačního řízení:  

 

prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc.  

doc. PhDr. Pavel ŠOPÁK, Ph.D. 

PhDr. Petr KROUPA 

 

Habilitační komise určila téma habilitační přednášky „Klasicizujúce podnety v rokoch 

1919 – 1939 a dielo architektov Franza Wimmera a Endre Szönyiho“ 

 

Následovala přednáška uchazečky a veřejná rozprava. 

Byly předneseny posudky oponentů. Uchazečka reagovala na vznesené připomínky a 

na položené dotazy. 

Profesor Šlapeta, předseda habilitační komise, přednesl stanovisko habilitační komise 

s odůvodněním. Následovala neveřejná rozprava k habilitační práci.  

 

Následně proběhlo tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazečky docentem pro 

obor Architektura a urbanismus.  

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně předkládá rektorovi VUT v Brně návrh na jmenování Ing. arch. Evy 

Borecké, Ph.D. docentkou v oboru Architektura a urbanismus.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 15 

Počet hlasů kladných: 11 

Počet hlasů záporných: 2 

Zdržel se hlasování: 2 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 



 
 

 

5.   Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování o schválení nových členů komisí   

SZZ pro BSP a MSP 

 

V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 28. dubna – 7. května 2021 a 
13.- 21. května 2021 korespondenční hlasování o schválení nových členů zkušebních 
komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu 
na FA VUT v Brně. Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování per rollam ohledně 
následujících usnesení:  

 
1) „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“ 
2) „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“ – doplňující návrh 
 

Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT v Brně určeni doc. 
Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. a doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 

 
Výsledek korespondenčního hlasování: (1) 
Počet členů VR:  18 
Počet hlasujících:  17      
Počet hlasů kladných: 17  
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:  1 
Počet hlasů neplatných:   0 
 
Výsledek korespondenčního hlasování: (2) 
Počet členů VR:  18 
Počet hlasujících:  14      
Počet hlasů kladných: 14  
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:  4 
Počet hlasů neplatných:   0 
  

Hlasování k oběma usnesením se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT v Brně 
zúčastnily více než 2/3 členů VR a souhlas s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina 
členů VR. Usnesení byla schválena. 

 

 6. Zahájení jmenovacího řízení doc. Ing. arch. Jana Gregorová, Ph.D. 

 

Dne 16. 2. 2021 podala doc. Ing. arch. Jana Gregorová, Ph.D. žádost o zahájení 

jmenovacího řízení v oboru Architektura a urbanismus. Jmenovaná předložila 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 jmenovacího 

řízení. 



 
 

 

 

VR FA VUT v Brně byl s podklady k jednání zaslán návrh deseti významných pracovníků z 

oboru jmenovacího řízení pro výběr na složení pětičlenné komise.  

V tajném hlasování potvrzeném tříčlennou komisí byla zvolena hodnotící komise ve 

složení: 

 

Předseda:  prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc. 

Členové:  prof. Ing. arch. Ivan KOLEČEK 

  prof. Ing. Akad. arch. Jan ŠÉPKA 

  prof. PhDr. Jiří KROUPA, CSc. 

  prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav GIRSA 

 

 7. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michal Palaščák 

 

Ing. Michal Palaščák podal 31. 5. 2021 žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru 

Architektura a urbanismus. Jmenovaný předložil habilitační práci 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.  

 

VR FA VUT v Brně byl s podklady k jednání zaslán návrh deseti významných pracovníků z 

oboru habilitačního řízení pro výběr na složení pětičlenné komise.  

 

V tajném hlasování potvrzeném tříčlennou komisí byla zvolena hodnotící komise ve 

složení: 

 

Předseda: prof. Ing. Josef CHYBÍK, CSc. 

Členové: prof. Ing. arch. Alois NOVÝ, CSc. 

  Prof. Ing. arch. Petr HRŮŠA 

  doc. Ing. arch. Antonín NOVÁK 

  doc. Ing. arch. Petr STOLÍN 

 

 8. Návrh na jmenování nových školitelů pro DSP 

 

Děkan FA VUT v Brně obdržel dva návrhy na jmenování nových školitelů. Doc. Ing. arch. 

Maxmilián Wittmann, Ph.D. navrhuje doc. Ing. arch. Jiřího Löwa školitelem pro 

specializaci Urbanismus a doc. Ing. arch. Karel Havliš navrhuje B.Arch. Martina Kaftana, 

MSc, Ph.D. školitelem pro specializaci Architektura a Urbanismus. Členům VR FA VUT 

v Brně byly s pozvánkou na jednání předloženy profesní životopisy navrhovaných 

školitelů.   

 



 
 

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně souhlasí s návrhem děkana FA VUT v Brně jmenovat doc. Ing. arch. 

Jiřího Löwa školitelem pro specializaci Urbanismus.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 14 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdržel se hlasování: 2 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně souhlasí s návrhem děkana FA VUT v Brně jmenovat B.Arch. 

Martina Kaftana, MSc, Ph.D. školitelem pro specializaci Architektura a Urbanismus.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 14 

Počet hlasů kladných: 10 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdržel se hlasování: 4 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

9. Návrh nových členů zkušebních komisí pro SZZ v DSP 

 

VR FA VUT v Brně byl předložen ke schválení seznam odborníků zkušebních komisí pro 

státní závěrečné zkoušky v doktorském studijním programu. Noví členové zkušebních 

komisí jsou do komisí pro SZZ jmenováni na základě své odbornosti podle pravidel 

uvedených ve směrnici děkana č. 7/2019 (čl. 23) v souladu s ustanovením § 53, odst. 2 

zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), podle kterého právo zkoušet při 

státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou, 

uměleckou nebo akademickou radou.  

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem schválit Ing. arch. MArch. Jana 

Kristka, Ph.D. členem zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v DSP na FA VUT 

v Brně.“ 

 

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d189554


 
 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 10 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdržel se hlasování: 3 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení: 

„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem schválit Ing. arch. Vítězslava Nového 

členem zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v DSP na FA VUT v Brně.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 10 

Počet hlasů záporných: 0 

Zdržel se hlasování: 3 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

10. Stanovisko habilitační komise Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 

 

Dne 23.10.2019 podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura a 

urbanismus Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Jmenovaný předložil habilitační práci na 

téma „Městská zeleň v době klimatické změny“ 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.  

 
Vědecká rada FA schválila dne 28.11.2019 tajným hlasováním habilitační komisi ve 
složení: 

 
Předseda:  prof. Ing. arch. Monika MITÁŠOVÁ, Ph.D. 
Členové:  doc. Ing. arch. Jiří LÖW 
   prof. Ing. arch. Jan JEHLÍK 
   doc. Ing. Petr KUČERA, Ph.D.    

doc. Ing. arch. Irena FIALOVÁ 
 



 
 

 

Po seznámení se se spisem určila habilitační komise oponenty habilitační práce, vyžádala 

si od dr. Pondělíčka doplňující údaje a vyzvala jej k předložení odborné přednášky před 

členy habilitační komise. 

 

Oponenty habilitační práce byli v březnu 2020 jmenování prof. Ing. arch. Jan JEHLÍK 

(ČVUT Praha), doc. Ing. arch. Alena MANSFELDOVÁ, CSc. (ČVUT v Praze) a doc. Dr. Ing. 

Alena SALAŠOVÁ (Mendelova univerzita v Brně).  

 

V květnu 2021 projednala komise habilitačního řízení návrh znění stanoviska habilitační 

komise a následně je na přelomu května a června v korespondenčním hlasování schválila. 

Stanovisko habilitační komise přednesla předsedkyně habilitační komise prof. Monika 

Mitášová. 

 

V 15:55 odchází z jednání prof. Gregor, počet přítomných členů VR FA VUT tak klesl na 

12. Předseda VR FA VUT konstatoval, že nyní již VR FA VUT v Brně není usnášeníschopná 

a po krátké diskusi 5. zasedání ukončil. 

 

 

Zápis zpracovala: Lucie JANDOVÁ, DiS. 

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


