
 
 

ZÁPIS Z 18. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 27. 10. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 16:35 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 

Ing. arch. Pavel Jura 

Bc. Tereza Kvapilová 

Filip Musálek 

MgA. Jan Šebánek 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Mléčka, Ph.D. 

Ing. arch. Marta Bímová 

 

Hosté: 

Ing. arch. Jan Kratochvíl, proděkan pro výuku 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA 

Ing. arch. Bohumila Hybská 

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta. CSc. příchod 15:50, odchod 16:10 

Bc. Tereza Ježková - zapisovatelka 

 

 

. 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání 

 

Předsedkyně AS FA VUT navrhuje úpravu programu vzhledem k předloženému dokumentu děkanem  - 

Směrnice děkana pro příjímací řízení do MSP.  

 

Program 18. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 18. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Stav čerpání rozpočtu za období 1-8 2015 
3. Směrnice děkana pro přijímací řízení MSP 
4. Rozprava ve věci hodnocení výuky 
5. Rozprava k dopisu arch. Křivinky zaslaného senátorům 
6. Různé 
7. Závěr 
 
 
 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 18. řádného zasedání AS FA VUT. 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

Program byl schválen. 

 



 
 

 

2. Stav čerpání rozpočtu za období 1-8 2015 

Tajemník informuje: čerpání finančních prostředků probíhá v souladu s plánem, za listopad bude moci 

předložit tajemník ke konci prosince, za období 1 – 12 na přelomu ledna a února. Tajemník na dotaz 

předsedkyně informuje o stavu čerpání finančních prostředků z FPP.  Ekonomická PS k danému tématu 

nezasedala. 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

3. Směrnice děkana pro přijímací řízení MSP 

 
Proděkan Kratochvíl informuje o změnách v nově předkládané směrnici a to:  
 

 počet studentů je stanoven dle finančních možností FA 
 změna termínu na 30. 3. 2016  

 
Dále vysvětluje, že není třeba uvádět nejvyšší počet přijímaných studentů a že toto tvrzení má oporu 
v zákoně. 
Arch. Foretník  potvrzuje správnost výkladu, podloženou konzultací s právníkem. Současně ale uvádí,  že 
dané řešení nepovažuje za optimální a bude vyvíjet aktivity, vedoucí k „doladění“ daného dokumentu pro 
další období. 
Dále se rozbíhá debata nad daným tématem  - stanovení počtu studentů, vhodnost časového termínu 
v komparaci s Prahou, časová tíseň zveřejnění směrnice – řešíme už od června, smysl práce přípravné 
skupiny.  
Děkan žádá o zkrácení předkládací lhůty daného dokumentu na 14 dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hodnocení výuky 

 
Proděkan Kratochvíl informuje o jednání na rektorátě ve věci hodnocení kvality výuky anonymní formou 
v rámci novely VŠ zákona. Fakulty mají možnost participovat na tvorbě otázek pro hodnocení kvality 
výuky.  Senátoři postupně sdělují svoje zkušenosti s tvorbou podkladů vč. ověřování pro hodnocení výuky 
z předchozích let. Hlavní problém spatřují v malé účasti studentů, což je diskutabilní pro adekvátní 
statistickou relevanci.  Arch. Bímová poukazuje na podobnou situaci s účastí při hlasování TOP pedagoga, 
kde byla rovněž účast hraniční.  
 
 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje stav čerpání rozpočtu za období 1-8 2015 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 zdržel se hlasování  

Návrh byl schválen 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje zkrácení předkládací lhůty dokumentu Směrnice děkana pro 

přijímací řízení na 14 dní. 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 zdržel se hlasování  

Návrh byl schválen 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje zřízení PS pro hodnocení výuky ve složení Kvapilová, Šebánek, 

Jura, Musálek. 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, 0 zdržel se hlasování  

Návrh byl schválen 

 



 
 

 

5. Dopis arch. Křivinky zaslaný senátorům 

 
Předsedkyně připomíná, že senátoři obdrželi dopis od arch. Křivinky, adresovaný děkanovi FA a zahajuje 
k tomuto tematu rozpravu. Senátoři se postupně různě vyjadřují: arch.Foretník – AS by neměl zveřejňovat, 
Mgr. Šebánek – AS neřeší personální věci a je proti přeposlání akad. obci, arch. Jura chce zveřejnit 
akademické obci.  Arch Jura navrhuje hlasovat o zveřejnění otevřeného dopisu od arch. Křivinky, arch. 
Foretník navrhuje protinávrh  - hlasovat o tom, zda má AS vůbec zveřejňovat otevřené dopisy. 
Předsedkyně dává hlasovat o protinávrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Různé 

 
Arch. Hybská referuje o dění z AS VUT 

 Děkani mají za úkol zaslat konce listopadu aktualizace DDZ. 
 Informuje o jednání z pedagogické komise ve věci stanovení koeficientů pro ateliérovou výuku. 
 Informuje, že se budou zpracovávat nová pravidla tvorby rozpočtu, pro něž je nutné znát počty 

studentů. 
 

7. Závěr 

 
Návrh zasedání 24. 11. v 15 h. s návrhem programu  
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 19. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Schválení Směrnice děkana pro přijímací řízení MSP 
3. Různé 
4. Závěr 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Navržený program byl schválen. 

 

 

Zapsala:  Bc. Ježková 

Verifikovala doc. Petříčková 

USNESENÍ  

AS FA nebude zveřejňovat otevřené dopisy.  

5 pro návrh, 2 proti návrhu, 2 zdržel se hlasování  

Návrh byl schválen 

 


