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Zápis  

 z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně  

dne 16.10.2018  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Zahájení a schválení programu, volba skrutátorů pro celé jednání VR  

Děkan FA VUT v Brně doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. přivítal přítomné členy Vědecké rady a 
přednesl plánovaný program jednání, včetně předpokládaného časového harmonogramu.  
Následně vyzval přítomné ke schválení programu jednání. 

 
Program jednání byl schválen. 

 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:      9 
Počet hlasů kladných:   9 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 

 
Skrutátory pro hlasování v průběhu zasedání VR byli předsedou VR FA VUT navrženi prof. Koutný 
a prof. Zemánková. Následně proběhlo hlasování aklamací a schválení navržených skrutátorů. 

 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:      9 
Počet hlasů kladných:   9  
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 

2. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování k aktualizaci a doplnění 
autoevaluačních/oborových hodnotících kritérií  
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 13. - 28. června 2018 korespondenční 
hlasování k aktualizaci a doplnění autoevaluačních/oborových hodnotících kritérií pro uchazeče o 
jmenovací řízení na Fakultě architektury VUT v Brně. Členové vědecké rady byli vyzváni 
k hlasování per rollam ohledně následujícího usnesení:  
 
„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženými autoevaluačními kritérii pro uchazeče o jmenovací 

řízení na FA VUT v Brně.“  

Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni doc. Jiří Palacký a 

doc. Maxmilián Wittmann. 

Výsledek korespondenčního hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Počet hlasujících:  11      
Počet hlasů kladných: 11   
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Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:  0  
 
Hlasování se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT zúčastnilo více než 2/3 členů VR a souhlas 
s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení bylo schváleno. 

 
3. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování k odvolání a jmenování členů 

oborových rad DSP 
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 20. září - 1. října 2018 
korespondenční hlasování k odvolání a jmenování členů oborových rad doktorského studijního 
programu. Členové vědecké rady byli vyzváni k hlasování per rollam ohledně následujících dvou 
usnesení: 
 
a) VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem na odvolání stávajících členů oborových 
rad 
b) VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem na jmenování nových členů oborové rady 

 
Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni prof. Koutný a prof. 

Zemánková. 

Výsledek korespondenčního hlasování k usnesení a): 
Počet členů VR:  13 
Počet hlasujících:  11      
Počet hlasů kladných: 10   
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:  1  
 
Výsledek korespondenčního hlasování k usnesení b): 
Počet členů VR:  13 
Počet hlasujících:  11      
Počet hlasů kladných:  8  
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:  3  
 
Hlasování k oběma usnesením se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT zúčastnilo více než 2/3 
členů VR a souhlas s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení bylo 
schváleno. 

 
Předseda VR vyzval všechny přítomné, aby se přemístili do přednáškové místnosti A118, kde proběhly 
habilitační přednášky s veřejnou rozpravou, a to za účasti členů VR, členů habilitačních komisí a 
oponentů.  

 
4. Habilitační řízení Ing.arch. Edity Vráblové, PhD.  

Předseda VR stručně představil habilitantku a shrnul průběh habilitačního řízení. Ing. arch. Edita 
Vráblová, PhD., podala žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura dne 23.2.2018. 
Jmenovaná předložila habilitační práci na téma „Alternatívne formy vysokoškolských domovov 
modulárneho typu“ a všechny předepsané přílohy ve smyslu §72 zákona č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ) a Směrnice rektora VUT 
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v Brně č. 54/2017 v úplném znění ze dne 1. 5. 2017. Tím byly splněny podmínky pro zahájení 
habilitačního řízení.  

 
Vědecká rada FA schválila dne 27.3.2018 tajným hlasováním habilitační komisi ve složení: 

Předseda:  prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan PETELEN, PhD. 
Členové:  prof. Ing. arch. Jan KOUTNÝ, CSc.  
   doc. Ing. Karel TUZA, CSc. 
   prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. 
   doc. Ing. arch. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D. 
 

Komise byla dne 3.4.2018 děkanem jmenována. 
Habilitační komise navrhla v dubnu 2018 oponenty habilitačního řízení, kterým byla začátkem 
května 2018 předána habilitační práce k posouzení:  

      1) prof. Ing. arch. Petr HRŮŠA, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
      2) doc. Ing. arch. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 
     3) prof. Ing. arch. Jiljí ŠINDLAR, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně 
 

Habilitační komise určila téma habilitační přednášky: „Architektonické aspekty navrhovania 

modulárnych študentských domovov.“ 

Následovala přednáška habilitantky a veřejná rozprava.  

 
5. Habilitační řízení Ing.arch. Branislav Puškár, PhD. 

Předseda VR stručně představil habilitanta a shrnul průběh habilitačního řízení. Ing. arch. Branislav 
Puškár, PhD., podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura dne 23.2.2018. 
Jmenovaný předložil habilitační práci na téma „Scenáre architektonického konceptu inteligentnej 
budovy“ a všechny předepsané přílohy ve smyslu §72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ) a Směrnice rektora VUT v Brně č. 54/2017 
v úplném znění ze dne 1. 5. 2017. Tím byly splněny podmínky pro zahájení habilitačního řízení.  

 
Vědecká rada FA schválila dne 27.3.2018 tajným hlasováním habilitační komisi ve složení: 

Předseda:  prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan PETELEN, PhD. 
Členové:  doc. Ing. arch. Josef HRABEC, CSc. 
   prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. 

doc. Ing. Karel TUZA, CSc.                                   
prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc. 

 
Komise byla dne 3.4.2018 děkanem jmenována. 
Habilitační komise navrhla v dubnu 2018 oponenty habilitačního řízení, kterým byla začátkem 
května 2018 předána habilitační práce k posouzení:  

      1) doc.Ing.arch. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 
      2) doc.Ing.arch. Branislav SOMORA, PhD., Blumentálska 13, 811 07 Bratislava 
      3) prof.Ing.arch. Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně 
 

Habilitační komise určila téma habilitační přednášky: „Kritéria tvorby architektonického konceptu 
inteligentných budov.“ 

 
Následovala přednáška habilitanta a veřejná rozprava.  
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6. Habilitační řízení Ing.arch. Petra Dýra, Ph.D. 
Předseda VR stručně představil habilitanta a shrnul průběh habilitačního řízení. Ing. arch. Petr Dýr, 
Ph.D. podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura dne 1.11.2017. Jmenovaný 
předložil habilitační práci na téma „Architektonická perspektiva využití zemědělských areálů 
v České republice“ a všechny předepsané přílohy ve smyslu §72 zákona č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ) a Směrnice rektora VUT 
v Brně č. 54/2017 v úplném znění ze dne 1. 5. 2017. Tím byly splněny podmínky pro zahájení 
habilitačního řízení.  

 
Vědecká rada FA schválila dne 27.3.2018 tajným hlasováním habilitační komisi ve složení: 

Předseda:  prof. Ing. arch. Jiljí ŠINDLAR, CSc. 
Členové:  doc. Ing. arch. Maxmilián WITTMANN, Ph.D. 
   prof. Ing. arch. Jaroslav SÝKORA, DrSc. 
   doc. Ing. arch. Ján ILKOVIČ, PhD. 
   prof. Ing. arch. Petr URLICH, CSc.  

 
Komise byla dne 3.4.2018 děkanem jmenována. 
Habilitační komise navrhla v květnu 2018 oponenty habilitačního řízení, kterým byla následně 
předána habilitační práce k posouzení:  

1) prof. Ing. arch. Jaroslav SÝKORA, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze                                                
2) prof. Ing. arch. Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně 
3) prof. Ing. arch. Jiří  MYSLÍN, CSc., emeritní profesor – externí pracovník FAST VUT v Brně 

Habilitační komise určila téma habilitační přednášky: „Architektura vinařských staveb a její podíl na 
ochraně krajinného rázu (komponování vinařské architektury do krajiny v souvislosti s rozvojem 
výroby a vinařské turistiky)“. 

 
Následovala přednáška habilitanta a veřejná rozprava.  

Po skončení habilitačních přednášek a veřejných rozprav k přednáškám vyzval děkan přítomné členy 
VR k přesunu do zasedací místnosti, kde pokračovalo jednání vědecké rady. Členové habilitačních 
komisí a oponenti habilitační řízení, včetně zapisovatele, zůstali v A118.  

Pokračování zasedání VR v zasedací místnosti A117. Příchod prof. Šlapety. 
 
7. Témata disertačních prací v doktorském studiu pro akademický rok 2019/20 

Členům VR byl na vědomí předložen seznam vypsaných témat pro doktorský studijní program na 
akademický rok 2019/20. Předložená témata byla ve smyslu článku 30 písm. b) Studijního a 
zkušebního řádu VUT v Brně schválena v oborové radě pro obor architektura a oborové radě pro 
obor urbanismus. Seznam témat byl zaslán všem členům VR FA VUT týden před jednáním VR.  
Prof. Šlapeta podal návrh na rozšíření seznamu témat o téma Kulturní domy, které by chtěl ještě 
po termínu předložit oborové radě ke schválení. Tento návrh byl vědeckou radou podpořen.  
 

8. Schválení seznamu odborníků pro státní závěrečné zkoušky v BSP a MSP 
Vědecké radě FA byl předložen ke schválení seznam odborníků pro státní závěrečné zkoušky 
v BSP a MSP. Seznam zahrnoval pouze tři nové zaměstnance Ústavu stavitelství FA VUT. 
Seznam odborníků byl zaslán všem členům VR FA VUT týden před jednáním VR. 



5 

 

 
Následně proběhlo hlasování aklamací a navrhovaní odborníci byli vědeckou radou schváleni. 
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:   8 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  2  
 

9. Schválení seznamu odborníků pro státní doktorské zkoušky 
Na základě doporučení školitelů a schválení příslušnými oborovými radami byl vědecké radě 
předložen seznam odborníků pro státní doktorské zkoušky. Seznam odborníků byl zaslán všem 
členům VR FA VUT týden před jednáním VR. 
 
Následně proběhlo hlasování aklamací a nově navrhovaní odborníci pro státní doktorské zkoušky 
byli vědeckou radou schváleni.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:  10 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 

10. Schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení oboru Architektura a urbanismus  
Vědecké radě byla předložena ke schválení žádost o akreditaci habilitačního řízení oboru 
Architektura a urbanismus. Materiál byl zaslán všem členům VR FA VUT dva týdny před 
zasedáním spolu s pozvánku na zasedání VR. Obsah žádosti stručně přednesl doc. Palacký, 
proděkan pro vědu. Proděkan Palacký podotknul, že v žádosti jsou uvedeni nejen akademičtí 
pracovníci fakulty architektury zajišťující obor řízení, ale také členové VR FA VUT a VR VUT, kteří 
jsou považováni za významné odborníky v oboru. Z tohoto důvodu je vhodná kontinuita ve složení 
VR. Předseda VR podotknul, že členy VR jmenuje a odvolává děkan a že funkční období VR je 
vázáno na funkční období děkana.  
 
Následovalo hlasování aklamací a žádost o akreditaci habilitačního řízení oboru Architektura a 
urbanismus byla vědeckou radou schválena.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  13 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:  10 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 

Členové habilitačních komisí a oponenti habilitační řízení, včetně zapisovatele, byli přizváni do zasedací 
místnosti A117.  
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11. Pokračování habilitačního řízení Ing. arch. Edity Vráblové, PhD. 

Habilitantka přednesla teze své habilitační práce.  

Byly předneseny posudky oponentů: 
prof. Ing. arch. Petr HRŮŠA 
doc. Ing. arch. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D. 
prof. Ing. arch. Jiljí ŠINDLAR, CSc. 

 
Habilitantka reagovala na vznesené připomínky a odpovídala na položené dotazy. 

 
Prof. Petelen, předseda habilitační komise, přednesl stanovisko habilitační komise s odůvodněním.  

 
Následovala rozprava k habilitační práci. 
 

12. Pokračování habilitačního řízení Ing. arch. Branislava Puškára, PhD. 

Habilitant přednesl teze své habilitační práce.  

Byly předneseny posudky oponentů: 
doc.Ing.arch. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D. 
doc.Ing.arch. Branislav SOMORA, PhD. 
prof.Ing.arch. Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D. 

 
Habilitant reagoval na vznesené připomínky a odpovídal na položené dotazy. 

 
Prof. Petelen, předseda habilitační komise, přednesl stanovisko habilitační komise s odůvodněním.  

 
Následovala rozprava k habilitační práci. 

 
13. Pokračování habilitačního řízení Ing. arch. Petra Dýra, PhD. 

Habilitant přednesl teze své habilitační práce.  

Byly předneseny posudky oponentů: 
prof. Ing. arch. Jaroslav SÝKORA, DrSc. (z důvodu nepřítomnosti oponenta byl posudek 
přednesen doc. Wittmannem, členem habilitační komise) 
prof. Ing. arch. Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D. 
prof. Ing. arch. Jiří  MYSLÍN, CSc. 

 
Habilitant reagoval na vznesené připomínky a odpovídal na položené dotazy. 

 
Prof. Šindlar, předseda habilitační komise, přednesl stanovisko habilitační komise s odůvodněním.  

 
Následovala rozprava k habilitační práci. 

 
Následně byli všichni tři habilitanti, členové habilitačních komisí, oponenti a zapisovatel vyzváni, 
aby opustili jednací místnost. 
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Proběhla neveřejná část habilitačního řízení, v níž byla zhodnocena habilitační přednáška a 
profesní profil habilitanta.  

 
V závěru neveřejné části habilitačního řízení děkan zkonstatoval, že byly splněny podmínky 
k úspěšnému ukončení všech tří habilitačních řízení.  

 
Následně proběhlo tajné hlasování o návrhu na jmenování habilitantů docentem pro obor 
Architektura 

 
Výsledek hlasování (Ing.arch. Edita Vráblová, PhD.): z 13 členů VR přítomno 10 členů, platných 
kladných hlasů 10, neplatných hlasů 0, zdržel se hlasování 0.  

 
Výsledek hlasování (Ing.arch. Branislav Puškár, PhD.): z 13 členů VR přítomno 10 členů, platných 
kladných hlasů 10, neplatných hlasů 0, zdržel se hlasování 0. 

 
Výsledek hlasování (Ing.arch. Petr Dýr, Ph.D.): z 13 členů VR přítomno 10 členů, platných 
kladných hlasů 10, neplatných hlasů 0, zdržel se hlasování 0. 

  
Zpět do jednací místnosti byli přizváni habilitanti, členové habilitačních komisí, oponenti a 
zapisovatel. 

  
Děkan přednesl výsledky hlasování všem přítomným a potvrdil návrh na jmenování Ing.arch. Edity 
Vráblové, PhD., Ing.arch. Branislava Puškára, PhD. a Ing.arch. Petra Dýra, Ph.D., docenty pro 
obor Architektura.  

 
14. Ukončení zasedání VR  

Poděkování členům habilitační komise, oponentům a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 

vědecké rady. Poděkování členům VR. 

 

 

 

 
Zápis zpracovala: Mgr. Dita Havlová 

 
 
 
       Verifikoval:   doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. 
   děkan 

 
 


