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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 24. 3. 2005 
 
Místo zasedání:   místnost 206 A na FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  24. března 2005, 1200 hod 
 
Přítomni:  Václav Kocián, Jakub Kynčl, Petr Kostiha, Zdeňka Lhotáková, Alois Nový, 

Daniel Němeček, Kristýna Mudříková, Aleš Navrátil (od bodu 2), Milan Stehlík, 
Sanko Šejk (od bodu 3), Ondřej Šohaj 

Nepřítomni:  Karel Doležel (omluven), Jiří Knesl (omluven),  
Hosté: prod. Poslušná 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 11.3.2005 
2. Stav plnění usnesení 
3. Informace o chystaných změnách ve struktuře výuky 
4. Různé 
5. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ bez připomínek 
ad 2/ a/ Trvá úkol - zajistit archivování dokumentů AS FA. 

b/ Trvá úkol - vedení předloží návrh úpravy přijímacího řízení do DSP. 
c/ Trvá úkol - Zajistit vypracování přehledného a kontrolovatelného způsobu denní 
evidence pracovních výkonů jednotlivých pracovníků modelového centra. 
d/ Němeček vyzval k podání návrhů na zástupce FA do volební komise k volbám do 
AS VUT a do volební komise na volbu rektora VUT. Nový navrhl Doc. Drápala do 
obou komisí. Kynčl navrhl Prof. Nového do obou komisí a Nový nepřijal kandidaturu. 
Lhotáková navrhla do volební komise k volbám do AS VUT Ing. Kostihu, který 
kandidaturu přijal. Proběhlo hlasování: 
Ing. Petr Kostiha byl zvolen kandidátem FA do volební komise k volbám do AS VUT 
(7-0-2). Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. byl zvolen zástupcem FA do volební 
komise na volbu rektora VUT (9-0-0). Nominace Doc. Drápala je podmíněna jeho 
souhlasem - zajistí Nový. Poté Kynčl odešle jména kandidátů na rektorát pí. Cardové 

ad 3/ Prod. Poslušná podala informaci o zamýšlených změnách ve výuce ateliérů, typologie 
a teoretických předmětů. Proběhla diskuse, kdy Nový upozornil na důležitost řešení 
v souvislostech s výukou v MPS. Kynčl upozornil na skutečnost, že arch. Mitášová 
podala výpověď, takže minimálně třetina změn asi nebude aktuálních.  

ad 4/ Lhotáková a studenti upozornili na nízký objem datové schránky. Senát požádá 
děkana o návrh možného řešení. 

ad 5/ Příští zasedání AS FA proběhne 6. 4. 2005 v 1145  v 206 A. 
 
Usnesení: 
ad 2/ a/ Trvá úkol archivování dokumentů AS FA. (zodpovídá Knesl).  

b/ Trvá úkol, že vedení předloží návrh úpravy přijímacího řízení do DSP. (zodpovídá 
děkan). 
c/ Trvá úkol zajistit vypracování přehledného a kontrolovatelného způsobu denní 
evidence pracovních výkonů jednotlivých pracovníků modelového centra. (zodpovídá 
děkan). 
d/ Ing. Petr Kostiha byl zvolen kandidátem FA do volební komise k volbám do AS 
VUT. Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. byl zvolen zástupcem FA do volební 
komise na volbu rektora VUT. 
e/ Zajistit souhlas Doc. Drápala s kandidaturou do volební komise na volbu rektora 
VUT (zodpovídá Nový). 
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f/ Odeslat návrhy obou kandidátů do 31. 3. 2005 pí Cardové na rektorát (zodpovídá 
Kynčl). 

ad 4/ AS FA žádá děkana FA, aby prověřil možnost zvětšení datového prostoru jednotlivým 
uživatelům sítě (zodpovídá děkan). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Daniel Němeček,  
 místopředseda AS FA VUT  


