
 
 

 

 

7. zasedání VR FA VUT v Brně                                                                                                                                        

dne 12. listopadu 2021 

1. Zahájení 

 

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

konstatoval, že jednání je přítomno 13 členů VR FA VUT v Brně a vědecké rada je 

usnášeníschopná. Děkan informoval o tom, že novými členy VR FA byli jmenováni 

doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Hrůša a prof. Ing. arch. 

Miroslav Šik, dr. h. c., který na členství rezignoval. 

 

2.  Volba skrutátorů, členů komise pro tajné hlasování 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 7. zasedání VR FA VUT v Brně“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení:  

„VR FA VUT v Brně schvaluje doc. Ing. Moniku Petříčkovou, Ph.D., doc. Ing. arch. Jiřího 

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

pro tajné hlasování 7. zasedání VR FA VUT v Brně.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 



 
 

 

Návrh usnesení:  
„VR FA VUT v Brně schvaluje projednání následujících bodů na 7. zasedání VR FA VUT   
v Brně“ 
 

a) Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování o žádosti o akreditaci řízení ke   

jmenování profesorem v oboru Architektura a urbanismus 

b) Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 

  c) Témata disertačních prací DSP pro akademický rok 2022/23 

  d) Žádost o akreditaci studijního programu Architecture and Urban Design 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

3.  Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování o žádosti o akreditaci řízení ke      

jmenování profesorem v oboru Architektura a urbanismus 

 

V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 8. – 15. 10. 2021  

korespondenční hlasování o žádosti o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Architektura a urbanismus. Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování per rollam 

ohledně následujících usnesení:  

 

„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem žádosti o akreditaci řízení ke 

jmenování profesorem v oboru Architektura a urbanismus.“ 

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

arch. Jiří Palacký, Ph.D. a doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 

 
Výsledek korespondenčního hlasování:  
Počet členů VR:  21 
Počet hlasů kladných: 14  
Počet hlasů záporných:   6   
Zdržel se hlasování:   1 
Počet hlasů neplatných:    0 

  
Hlasování 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 bylo 
schváleno. 



 
 

 

4. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 

 

Dne 6. 9. 2021 podal doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. žádost o zahájení řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Architektura a urbanismus. Jmenovaný předložil 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 řízení ke 

jmenování profesorem. 

 

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

oboru řízení pro výběr na složení pětičlenné komise. Děkan otevřel diskusi k 

předloženým návrhům. V tajném hlasování potvrzeném tříčlennou komisí byla zvolena 

hodnotící komise ve složení: 

 

Předseda: prof. Ing. arch. Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D. 

Členové: prof. Ing. Josef CHYBÍK, CSc. 

  prof. Ing. arch. Petr HRŮŠA 

  prof. PhDr. Rostislav ŠVÁCHA, CSc. 

  prof. Ing. arch. Matúš DULLA, DrSc. 

 

5. Témata disertačních prací DSP pro akademický rok 2022/23 

 

Členům VR FA byl předložen seznam témat pro doktorský studijní program na 

akademický rok 2022/23. Předložená témata byla ve smyslu článku 30 písm. b) Studijního 

a zkušebního řádu VUT v Brně projednána a schválena oborovou radou DSP. VR FA VUT 

vzala témata disertačních prací na vědomí.  

 

6. Žádost o akreditaci studijního programu Architecture and Urban Design 

 

FA VUT v Brně nabízí v současnosti studijní program N3501 v anglickém jazyce, 

akreditace programu končí 30. 11. 2024. Z tohoto důvodu je předložena žádost o 

akreditaci studijního programu Architecture and Urban Design, jejíž znění bylo členům VR 

FA VUT v Brně rozesláno spolu s pozvánkou na jednání. Děkan otevřel diskuzi k tématu.  

 

Ve 12:01 odchází z jednání prof. Hanus, 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 7. zasedání ukončil.  

 

Předpokládaný termín dalšího 8. zasedání VR FA VUT v Brně byl stanoven na pátek 

28.1.2022. 

 



 
 

 

Zápis zpracovala: Lucie JANDOVÁ, DiS. 

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

 


