
 
 

ZÁPIS Z 27. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 13. 6. 2016 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 14:00 konec zasedání: 15:30 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Monika Petříčková, předsedkyně AS FA VUT 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

Ing. arch. Pavel Jura 

Bc. Michael Gabriel 

Hosté: 

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

Mgr. Filip Havlíček, tajemník děkana 

Ing. arch. Jan Kratochvíl, proděkan pro studium 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání 

Předsedkyně senátu zahájila zasedání informací o tom, že se ani jeden z kandidátů na studentské senátory 

opět nemohl na zasedání dostavit, takže s počtem jednoho studentského senátora není senát usnášení 

schopný. Není tedy možno odhlasovat program. Dále předsedkyně informovala senátory o složení 

mandátu senátora panem arch. Novým. Dalším kandidátem tedy je prof. Šlapeta, který bude osloven. 

Vzhledem k tomu, že nelze schvalovat žádné dokumenty zahájila předsedkyně nezávaznou debatu nad 

tématy programu.  

 

Základní výsledky diskuse: 

1. Proběhla debata nad termínem schválení směrnice děkana o přijímání studentů do BSP a MSP. Bylo by 

vhodné dodržet termín 30. 7. 2016, což je 4 měsíce před konáním přijímací zkoušky, kdy by měly být 

zveřejněny její podmínky. 

 

2. Dalším podnětem byl termín následujícího zasedání, předsedkyně vyjádřila vůli vrátit se k 

standardnímu termínu úterý v 15:00, aby byla největší pravděpodobnost, že se sejde potřebný počet 

senátorů. Bude třeba vypsat termín dalšího mimořádného zasedání. 

 

3. Následujícím bodem diskuse byly výsledky právě proběhnuvšího přijímacího řízení. Proběhla diskuse 

nad potřebou a výsledky pohovorů. Arch. Jura vyjádřil vůli zachovat pohovor pro přijetí do bakalářského 

studia, naproti tomu arch. Mléčka a Foretník setrvávají v názoru, že zrušení pohovoru je vhodné. V 

návaznosti na toto téma informoval prod. Kratochvíl o počtech hlásících se a dostavených studentů k 

přijímací zkoušce. 

 

4. Dále informoval arch. Foretník o své konzultaci s právním oddělením rektorátu ohledně rozklíčování 

mzdových položek v rozpočtu fakulty. Vzešel návrh na vznik pravidel pro přidělování pohyblivých položek 

mzdy. Děkan fakulty a tajemník komentovali tuto možnost jako nereálnou, vzhledem k tomu, že dopředu 

neznají výši peněz na odměny. Další diskuse se týkala získávání RIV a RUV bodů a získávání financí z 



 
 

těchto zdrojů. Senátoři mluvili o větší snaze motivovat zaměstnance, jak usilovat o získávání těchto RIV a 

RUV bodů, a také o informovanosti akademických pracovníků o celém systému. 

 

2. Závěr 
Další termín nemůže být odhlasován, proto předsedkyně AS FA VUT vypíše termín mimořádného 

zasedání, po předběžné domluvě to bude termín 21. 6. 2016, 13:00. 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala doc. Petříčková 


