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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 25. 6. 2003 
 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  25. června 2003, 1400 hod 
 
Přítomni:  Karel Dole�el, Jan Foretník, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub 

Kynčl, Ale� Navrátil, Daniel Němeček, Alois Nový, Radek Sátora, Milan Stehlík 
Nepřítomni:  Lenka Burgerová, Zdeňka Lhotáková,  
Hosté:  Doc. Chybík - děkan 
 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 23.4.2003 a 26.5.2003 
2. Stav plnění usnesení 
3. Dislokace areálu FA  
4. Různé 
5. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 
 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Zápisy byly schváleny a proběhla diskuse o rozesílání neoficiální verze zápisu, tak aby byla 

vyloučena ne�ádoucí prodleva ve zveřejnění zápisu z aktuálního jednání. Neoficiální verze 
bude zveřejněna na Intranetu (10-0-0). 

ad 2/ Děkan měl předlo�it analýzu systémových změn vedoucích k úsporám v rozpočtu FA (viz 
zápis z 23.4.2003). Proběhla diskuse na jejím� základě byl termín posunut na 10.9.2003.  

ad 3/ Vzhledem k tomu, �e se nese�la dislokační komise bude o tomto bodu jednáno na některém 
z dal�ích zasedání FA. 

ad 4/ a) Kausa �vec � děkan informoval o zadr�ení Ing. �vece, předsedy studentské komory AS 
VUT, související s kausou Sná�el. AS FA vyjádřil v této věci Ing. �vecovi bezvýhradnou 
podporu (11-0-0) a ulo�il předsedovi senátu v této věci kontaktovat Dr. Bro�e. 

 b) Dole�el má problém s novým způsobem zapisování známek. Nový oponuje, �e to není tak 
hrozné. Chybík upozorňuje, �e celý systém má vazbu na systém Brutis, centrálně zadaný 
z VUT. 

 c) Diskuse o elektronickém hlasování. Bude tuto mo�nost zapotřebí dodat do Jednacího řádu 
AS FA VUT. 

ad 5/    Pří�tí zasedání AS FA bude 23.9.2003 ve 1300 v zasedací místnosti děkana FA. 
  
 
Usnesení: 
ad 1/ Neoficiální verze zápisu bude zveřejněna na Intranetu. 
ad 2/ Datum plnění usnesení z 23.4.2003 se přesouvá na 10.9.2003.  
ad 4/ a) Senát AS FA zplnomocnil svého předsedu, aby jednal na podporu Ing. �vece a aby v této 

věci kontaktoval Dr. Bro�e.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiří Knesl, Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 


