
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání AS FA 

2. Představení a ustanovení zapisovatele z řad doktorandů 

3. Způsob práce AS FA, pracovní skupiny 

4. Aktualizace jednacího a volebního řádu AS FA VUT 

5. Systém hodnocení kvality výuky 

6. Struktura systému výuky Ústavů navrhování 

7. Aktualizace dlouhodobého záměru FA – strategie fakulty v roce 2012 

8. Dlouhodobá strategie FA – vize 

9. Různé, závěr 

 
 
Přítomni:  

 
Předseda AS FA VUT:  
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák 
 
 
Místopředseda AS FA VUT: 

 Klára Vejvodová 
 

Členové: 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. 
Ing. Nicol Galeová 
Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. Jan Kratochvíl 
MgA. Jan Šebánek 
Ing. arch. Ondřej Chybík 
Ing. arch. Michal Krištof 
Kateřina Kunzová 
Roman Ženatý 
 

 
Hosté: 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník 
Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT 

 
 
 



 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 
 

Mgr. Havlíček navrhnul přesunutí bodu č.7 a  č.8   na úvod programu. 
Předseda senátu odůvodnil pořadí jednotlivých bodů předběžného programu 
logickou návazností, a proto nedoporučil pořadí bodů měnit. 
 
Program zasedání byl schválen všemi přítomnými senátory. 
 
Hlasování: 13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 

2. Představení a ustanovení zapisovatele z řad doktorandů 
 

Předseda senátu dle usnesení senátu z  13. 12. 2012 navrhnul do funkce 
externího zapisovatele studentku doktorského studia Ing. Petru Novákovou. 
Ze své funkce školitele je oprávněn Ing. Novákovou tímto úkolem pověřit.   
 
Návrh byl schválen všemi přítomnými senátory. 
 
Hlasování o osobě externího zapisovatele: 13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel 
se hlasování - 0. 
 

 

3. Způsob práce AS FA, pracovní skupiny 
 

Předseda senátu navrhnul ustanovení pracovních skupin, které by se 
zabývaly konkrétními náměty. Pracovní skupiny budou vytvořeny dle zájmu a 
nominací jednotlivých senátorů. Systém vytvoření pracovních skupin ad hoc 
dle úkolu, považuje předseda senátu za efektivnější, ve srovnání se systém 
práce ve stálých pracovních komisích – neměnných po celé volební období. 
Zmínil předpoklad bohatší spolupráce a využití zkušeností mezi všemi členy 
senátu. 
Předseda předložil návrh ustanovení čtyř aktuálních pracovních skupin. 
 
- Legislativní pracovní skupina – posouzení novelizace volebního a 
jednacího řádu 
- Ekonomická pracovní skupina - spolupráce s tajemníkem fakulty a 
děkanem na sestavení rozpočtu a možnostech financování 
- Skupina pro systém hodnocení kvality výuky 
- Skupina pro vnější vztahy PR a marketingovou strategii fakulty 
 
Po otevření diskuze se MgA. Šebánek dotazuje na rozdíl mezi náplní úkolu 
pracovní skupiny a dosavadním systémem práce senátu ve stálých komisích. 



Předseda senátu zmínil jako podstatný rozdíl délky trvání činnosti  
pracovní skupiny. Po vyřešení aktuálního úkolu a předložení výsledku 
ostatním senátorům končí činnost ustanovené skupiny, není volena na celé 
čtyřleté období. S novými tématy dojde k ustanovení nových pracovních 
skupin. Senátor zároveň může být členem několika pracovních skupin. 
 
Hlasování o způsobu práce AS FA: 13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se 
hlasování - 0. 
 
 
Prof. Pelčák navrhl následující prac.skupiny : 
 
- Legislativní  
- Ekonomická  
- Skupina pro systém hodnocení kvality výuky  
- Skupina pro vnější vztahy a marketingovou strategii 
 
Hlasování o zaměření aktuálních pracovních skupin: 13 pro návrh, 0 proti 
návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 
Předseda senátu vyzývá senátory k nominacím do jednotlivých skupin. 
Senátoři nominace přijali v níže uvedené sestavě: 
 
- Legislativní : 
Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Jan Kratochvíl, doc.Ing. Miloslav Meixner, 
CSc., Klára Vejvodová 
 
- Ekonomická  
Ing. Monika Petříčková, PhD., Ing. Nicol Galeová, Kateřina Kunzová, doc.Ing. 
Miloslav Meixner, CSc. 
 
- Skupina pro systém hodnocení kvality výuky  
Ing. arch. Pavel Jura, Ing. Monika Petříčková, PhD.,Kateřina Kunzová, Klára 
Vejvodová, Roman Ženatý, Ing.arch. Ondřej Chybík 
 
- Skupina pro vnější vztahy a marketingovou strategii 
Ing. Nicol Galeová,  MgA. Jan Šebánek, Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., 
Ing. arch. Michal Krištof, Roman Ženatý 
 
Hlasování pro personální složení pracovních skupin: 13 pro návrh, 0 proti 
návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Aktualizace jednacího a volebního řádu AS FA VUT 
 

Předseda senátu navrhuje odložit rozpravu na toto téma po prezentaci 
výsledku pracovní skupiny Legislativa. 
Senátoři návrh podpořili, tento bod programu bude otevřen po analýze a 
námětech pracovní skupiny Legislativa 
 
 

5. Systém hodnocení kvality výuky 
 

Předseda senátu navrhuje odložit rozpravu na toto téma po prezentaci 
výsledku pracovní skupiny Hodnocení kvality výuky. 
Senátoři návrh podpořili, tento bod programu bude otevřen po analýze a 
námětech pracovní skupiny Hodnocení kvality výuky 
 
 

6. Struktura systému výuky Ústavů navrhování 

 
Ing. arch. Hybská seznámila senát se stavem výsledků a posouzení výše 

uvedené problematiky Radou studijního programu FA. Finální jednání v radě 
proběhnou v druhé polovině února. Předseda senátu navrhuje odložit 
rozpravu a na příští zasedání senátu přizvat proděkanku pro studium doc. Ing. 
arch. Poslušnou, PhD. pro bližší objasnění záměru změn ve struktuře systému 
výuky. 

 

7. Aktualizace dlouhodobého záměru FA – strategie fakulty v roce 2012 
 

Děkan fakulty stručně seznámil senátory s úpravami  Aktualizace 
dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti FA VUT v Brně pro rok 2012 (dále jen DZ). 
Zmínil doplnění dlouhodobého záměru FA, konkrétně ve věci týkající se 
habilitačního řízení architektů z praxe s prokazatelnými výsledky a úspěchy, 
bez podmínění titulem PhD. 
  
 
Předseda senátu informoval o své účasti na jednání  prorektora VUT 
s děkanem FA VUT ve věci představení Aktualizace DZ 2012. 
 
 
 Proběhla rozprava na téma schvalování Aktualizace DZ 2012 senátem. 
Pracovní skupina Legislativa ověří, považuje-li se Aktualizace DZ za 
dokument stejně závažný, jako Dlouhodobý záměr a je-li nutno ji schvalovat 
senátem. 
 
 Vzhledem k rozsáhlé rozpravě mezi senátory a hosty na téma 
obsahové a formální otázky Aktualizace DZ 2012 doporučil předseda senátu 
opětovné otevření tohoto bodu na dalším zasedání. 
 
 



 
 

8. Dlouhodobá strategie FA – vize 
 

Předseda senátu navrhuje přesunutí tohoto bodu programu na další 
zasedání. Informace a náměty aktuálních pracovních skupin označil za klíčové 
pro rozpravu na toto téma. Senátoři s odložením rozpravy souhlasí. 

 

9. Různé 

Členka ekonomické a tvůrčí komise senátu VUT Ing. arch. Hybská 

informuje o možnosti financování juniorských mezifakultních projektů 
v doktorském stupni studia. 

Kateřina Kunzová a Klára Vejvodová informují o záměru uspořádat 

první ze série RADAR – otevřené debatní platformy akademické obce a to ve 
druhém týdnu letního semestru.  

 

 

Předseda senátu navrhnul termín příštího zasedání na 14. 2. 2012 v 15:00, 
v místnosti č. A117. Přítomní senátoři tento návrh jednohlasně odsouhlasili 
13 hlasy.  

 

Předseda představil předběžný program 3. zasedání AS FAVUT: 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Představení výsledků a námětů pracovních skupin  

3. Struktura systému výuky Ústavů navrhování / za přítomnosti zástupce 
Rady studijního programu nebo proděkanky pro studium / 

4. Aktualizace dlouhodobého záměru FA - strategie fakulty v roce 2012 

5. Dlouhodobá strategie FA – vize  

6. Různé, závěr 

 

Zasedání bylo ukončeno v 16.30 

 

 

USNESENÍ 

 

1. AS FA VUT schválil zapisovatele z řad studentů doktorského studijního 
programu, jmenovitě Ing. Petru Novákovou 

2. AS FA VUT schválil ustanovení a sestavy  pracovních skupin  

 

 

Zapsala: Ing.Petra Nováková      Dne 10. 1. 2012 

Schválil:    prof.Ing.arch. Petr Pelčák, předseda    




