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Zápis  

z 2. zasedání Vědecké rady FA VUT v Brně  

dne 28. 11. 2019 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Zahájení  

Děkan FA VUT v Brně Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. přivítal přítomné členy Vědecké rady a 
konstatoval, že jednání je přítomno 10 členů VR a VR je usnášeníschopná. Další dva členové VR 
byli v době zahájení VR na cestě.  
 

2. Schválení programu a volba skrutátorů  
Děkan přednesl návrh na schválení programu. Vzhledem k plánovanému programu zasedání 
děkan navrhl zvolit skrutátory pro celé zasedání VR.  
 
Následovalo hlasování aklamací o programu zasedání.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:  10 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 
Program zasedání byl schválen.  
 
Děkan navrhl, aby skrutátory pro celé zasedání VR byli doc. Jiří Palacký a prof. Henri Achten. 
Návrh skrutátorů pro jednání VR. Následovalo hlasování aklamací o skrutátorech.  

 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     10 
Počet hlasů kladných:   8 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  2 
 
Skrutátory pro zasedání VR byli schváleni prod. Palacký a prof. Achten. 
  

3. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování k způsobu hlasování o seznamu 
nových členů komisí SZZ 
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 11. – 24 dubna 2019 korespondenční 
hlasování k způsobu hlasování o seznamu nových členů komisí Členové vědecké rady byli vyzváni 
k hlasování per rollam ohledně následujícího usnesení:  
„Požaduji tajné hlasování o návrhu nových členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky 
v BSP a v MSP na FA VUT v Brně.“ 
Skrutátory pro korespondenční hlasování byli předsedou VR FA VUT určeni doc. Jiří Palacký a 

doc. Maxmilián Wittmann. 
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Výsledek korespondenčního hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Počet hlasujících:  13      
Počet hlasů kladných:  1  
Počet hlasů záporných: 10   
Zdržel se hlasování:  1 
Počet hlasů neplatných:   1  
 
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 nebylo schváleno. 
  

4. Seznámení s výsledkem korespondenčního hlasování o seznamu nových členů komisí SZZ 
V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 25. dubna – 6. května 2019 
korespondenční hlasování o seznamu nových členů komisí Členové vědecké rady byli vyzváni 
k hlasování per rollam ohledně následujícího usnesení:  
 
„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem nových členů zkušebních komisí pro státní 
závěrečné zkoušky v BSP a v MSP 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:  15 
Počet hlasujících:  15      
Počet hlasů kladných: 13  
Počet hlasů záporných:  0   
Zdržel se hlasování:  1 
Počet hlasů neplatných:   1  
 
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. 
 

5. Seznámení s výsledkem korespondenčního projednání Plánu realizace Strategického 
záměru 2019 
V termínu 6.-17. května 2019 projednala VR FA VUT korespondenčně Plán realizace 
Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pro rok 2019. K návrhu se vyjádřilo 10 
členů VR, drobné připomínky vzneslo pět členů VR. Vznesené drobné připomínky byly řádně 
vypořádány.  
 

PŘÍCHOD DOC. MILANA HOUSERA. 
 

6. Projednání návrhu bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu  
Vědecké radě byl předložen k projednání návrh bakalářského a navazujícího magisterského 
profesního studijního programu Architektura a urbanismus. Materiál byl zaslán všem členům VR 
FA VUT týden před zasedáním spolu s dalšími podklady k zasedání VR. Děkan přednesl obsah 
předloženého dokumentu. Následovala rozprava, ve které děkan společně s dr. Janem 
Foretníkem, proděkanem pro studium, zodpověděli dotazy členů VR. Zazněly dotazy týkající se  
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státnicových předmětů, termínu státní závěrečné zkoušky, názvu některých předmětů, finanční 
náročnosti čtyřletého bakalářského studijního programu oproti jinde běžným tříletým programům, 
kontroly kvality praxe, výuky výzkumných metod, odlišnosti studijních programů od SP na FAST 
VUT.  
 

PŘÍCHOD PROF. CHRISTIANA HANUSE. 
 
Proděkan Foretník informoval přítomné o časové posloupnosti dopracování a schválení studijních 
programů Akademickým senátem FA VUT (3.12.2019) a schvalování Radou pro vnitřní hodnocení 
(duben 2020).  
 
Vzhledem k časové náročnosti rozpravy vyzval prod. Palacký ke změně programu zasedání VR a 
přesunu do přednáškové místnosti A118, kde by program pokračoval bodem 8). O návrhu bylo 
hlasováno aklamací. 
  
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     12 
Počet hlasů kladných:  12 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 
Změna programu zasedání byla schválena.  
 

PŘESUN DO PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI A118.  
 

8. Pokračování habilitačního řízení Ing. arch. Evy ŠPAČKOVÉ, Ph.D. – habilitační přednáška 
a obhajoba 

Děkan přivítal uchazečku o habilitační řízení Dr. Evu Špačkovou a přítomné členy habilitační 
komise a oponenty habilitačního řízení a shrnul dosavadní průběh habilitačního řízení. Ing. arch. 
Eva Špačková, Ph.D., podala dne 13.09.2018 žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru 
Architektura. Jmenovaná předložila habilitační práci na téma „Práce pro město“ 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. 9/2018 v úplném znění ze 
dne 1. 7. 2018. Tím byly splněny podmínky pro zahájení habilitačního řízení.  

 
Vědecká rada FA schválila dne 25.01.2019 tajným hlasováním habilitační komisi ve složení: 

 
Předseda:  prof. Ing. arch. Vladimír ŠLAPETA, DrSc. 
Členové:  doc. MgA. Barbora KLÍMOVÁ, ArtD. 
   prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MORAVČÍKOVÁ 
   prof. PhDr. Rostislav ŠVÁCHA, CSc. 
   prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD. 
 
Komise byla dne 29.1.2019 děkanem jmenována. 
Habilitační komise navrhla v dubnu 2019 oponenty habilitačního řízení, kterým byla začátkem 
května 2019 předána habilitační práce k posouzení:  

      1) doc. Ing. arch. Pavel HALÍK, CSc., Šenovská 16, Praha  
       2) prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc.,Tomešova 4a, Brno 
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      3) doc. Ing. arch. Petr VORLÍK, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze 
 

Habilitační komise určila téma habilitační přednášky: „SORELA – NEJASNÁ POSELSTVÍ 

Fenomén ideálního města z období budování socialismu a jeho současnost, bydlení a veřejný 

prostor.“ 

Děkan stručně představil uchazečku a vyzval ji k zahájení přednášky. Následovala habilitační 

 přednáška a veřejná rozprava.  

Byly předneseny teze habilitační práce, posudky oponentů a stanovisko habilitační komise. 

Následovala rozprava k habilitační práci.  

PO SKONČENÍ ROZPRAVY SE ČLENOVÉ VR PŘESUNLI ZPĚT DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A117.  

Proběhla neveřejná část habilitačního řízení. Děkan zkonstatoval, že byly splněny podmínky 

k úspěšnému ukončení habilitačního řízení a přednesl návrh usnesení.  

Návrh usnesení:  

Vědecká rada Fakulty architektury VUT předkládá rektorovi VUT v Brně návrh na jmenování 

Ing. arch. Evy ŠPAČKOVÉ, Ph.D., docentem pro obor Architektura. 

Proběhlo tajné hlasování o návrhu usnesení.   

Výsledek hlasování: z 15 členů VR přítomno 12 členů, platných kladných hlasů 12, neplatných 

hlasů 0, zdržel se hlasování 0. 

Návrh usnesení byl schválen.  

Do jednací místnosti byli přizváni uchazečka, členové habilitační komise a oponenti.  

Děkan přednesl výsledky hlasování všem přítomným a potvrdil návrh na jmenování Ing. arch. 

Evy ŠPAČKOVÉ, Ph.D,. docentem pro obor Architektura.  

15ti minutová přestávka v zasedání VR. 

Pokračování v bodu 6. Projednání návrhu bakalářského a navazujícího magisterského studijního 

programu 

Děkan přednesl návrh usnesení.  

Návrh usnesení:  
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí, že o kompletním návrhu bakalářského a 
navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus bude hlasováno 
procedurou per rollam v lednu 2020.  
 
Následovalo hlasování aklamací.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     12 
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Počet hlasů kladných:  12 
Počet hlasů záporných:  0  
Zdržel se hlasování:  0 
 
Návrh usnesení byl schválen.  
 

7. Projednání návrhu joint degree navazujícího magisterského studijního programu 
Vědecké radě byl předložen k projednání návrh navazujícího magisterského studijního programu 
Integrative Urban Studies v angličtině. Jedná se o Erasmus Mundus Joint-Degree program. 
Materiál byl zaslán všem členům VR FA VUT týden před zasedáním spolu s dalšími podklady k 
zasedání VR. Děkan přednesl obsah předloženého dokumentu. Následovala rozprava, ve které 
děkan společně s dr. Radkem Tomanem, proděkanem pro vnější vztahy, zodpověděl dotazy členů 
VR. Zazněly dotazy týkající se koordinace mezi třemi partnery konsorcia, organizace přijímacího 
řízení, úhrady životních nákladů studentů v souvislosti s realizací výuky ve třech zemích a 
administrativní náročnosti studijního programu.   
 
Děkan přednesl návrh usnesení.  

Návrh usnesení:  
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí, že o kompletním návrhu joint degree 
navazujícího magisterského studijního programu Integrative Urban Studies bude hlasováno 
procedurou per rollam v lednu 2020.  
 
Následovalo hlasování aklamací.  
 
Výsledek hlasování: 
Počet členů VR:  15 
Přítomno:     12 
Počet hlasů kladných:  12 
Počet hlasů záporných:  0 
Zdržel se hlasování:  0 
 
Návrh usnesení byl schválen.  

 
8. Zahájení habilitačního řízení Mgr. Michala PONDĚLÍČKA, Ph.D. 

Dne 23.10.2019 podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Architektura a urbanismus 
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Jmenovaný předložil habilitační práci na téma „Městská zeleň 
v době klimatické změny“ 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. 9/2018 v úplném znění ze dne 1. 7. 2018. Tím byly splněny podmínky pro zahájení 
habilitačního řízení.  
Děkan nechal kolovat habilitační práci a dokladovou dokumentaci Michaela Pondělíčka a ve 
stručnosti uchazeče představil.  

 
Děkan Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti 
významných odborníků z oboru habilitace pro výběr na složení pětičlenné habilitační komise. 
Děkan otevřel diskusi k předloženým návrhům. 
Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování o složení habilitační komise.  
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Výsledek tajného hlasování: z 15 členů VR přítomno 12, platných hlasů 11, neplatných hlasů 1, 
zdržel se hlasování 0. 

 
V tajném hlasování potvrzeném skrutátory byla zvolena habilitační komise ve složení: 

 
Předseda:  prof. Ing. arch. Monika MITÁŠOVÁ, Ph.D. 
Členové:  doc. Ing. arch. Jiří LÖW 
   prof. Ing. arch. Jan JEHLÍK, FA ČVUT 
   doc. Ing. Petr KUČERA, Ph.D., MZLU 
   doc. Ing. arch. Irena FIALOVÁ, FA ČVUT 
      

9. Zahájení jmenovacího řízení doc. Ing. arch. Vladimíry ŠILHÁNKOVÉ, Ph.D. 
Dne 14.06.2019 podala žádost o zahájení jmenovacího řízení v oboru Architektura a urbanismus 
doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D. žádost jmenované byla v souladu s ustanovením 
§74 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. 9/2018 v úplném znění ze dne 1. 7. 2018 podpořena 
stanovisky profesorky Hany Urbáškové (FA VUT) a profesorky Zuzany Peškové (FSv ČVUT). Tím 
byly splněny podmínky pro zahájení jmenovacího řízení.  
Děkan nechal kolovat žádost Vladimíry Šilhánkové a ve stručnosti uchazečku představil.  

 
Děkan Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. předložil vědecké radě v listinné formě návrh deseti 
významných pracovníků z oboru jmenovacího řízení pro výběr na složení pětičlenné hodnotící 
komise. Děkan otevřel diskusi k předloženým návrhům.  

 
Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování o složení hodnotící komise.  

 
Výsledek tajného hlasování: z 15 členů VR přítomno 12, platných hlasů 12, neplatných hlasů 0, 
zdržel se hlasování 0. 

 
V tajném hlasování potvrzeném skrutátory je zvolena hodnotící komise ve složení: 

 
Předseda:  prof. Ing. arch. Monika MITÁŠOVÁ, Ph.D. 
Členové:  doc. Ing. arch. Gabriel KOPÁČIK, Dr. 
   prof. Ing. arch. Karel MAIER, CSc., FA ČVUT Praha  
   doc. Ing. arch. Ľubica VÍTKOVÁ, PhD., FA STU Bratislava 
   prof. Ing. arch. Maroš FINKA, PhD., FA STU Bratislava 
 

10. Témata disertačních prací DSP 2020/21 
Členům VR byl na vědomí předložen seznam témat pro doktorský studijní program na akademický 
rok 2020/21. Předložená témata byla ve smyslu článku 30 písm. b) Studijního a zkušebního řádu 
VUT v Brně projednána a schválena oborovou radou DSP. Seznam témat byl zaslán všem členům 
VR FA VUT týden před jednáním VR.  
 
Následovala rozprava. 
 
Projednáno.  
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11. Schválení školitelů doktorského studijního programu 
Oborová rada DSP návrhy školitelů projednala a doporučila jmenování doc. PhDr. Pavla Šopáka, 
Ph.D., školitelem pro specializaci Architektura a jmenování doc. Ing. arch. Josefa Kiszky školitelem 
pro specializaci Urbanismus. Členům VR byly týden před jednáním předloženy profesní životopisy 
těchto navrhovaných školitelů.  
Po krátké rozpravě děkan přednesl návrh usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí s návrhem děkana Fakulty architektury 
VUT v Brně jmenovat doc. PhDr. Pavla Šopáka, Ph.D. školitelem pro specializaci Architektura a 
s návrhem jmenovat doc. Ing. arch. Josefa Kiszku školitelem pro specializaci Urbanismus. 
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
 
Výsledek hlasování o jmenování doc. Ing. arch. Josefa Kiszky školitelem pro specializaci 
Urbanismus: z 15 členů VR přítomno 12, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet 
neplatných hlasů 1. 
 

ODCHOD DR. REGINY LOUKOTOVÉ.  
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
 
Výsledek hlasování o jmenování doc. PhDr. Pavla Šopáka, Ph.D., školitelem pro specializaci 
Architektura: z 15 členů VR přítomno 11, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet 
neplatných hlasů 0. 
 
Návrh usnesení byl schválen.  
 

12. Schválení školitele-specialisty 
Docent Karel Havliš jako školitel navrhnul s odkazem na oddíl 13, odst. 8 směrnice děkana FA pro 
organizaci studia v DSP, aby byl pro doktoranda Ing. arch. Davida Helešice (student 1. ročníku 
DSP, téma: Teoretická východiska v české a slovenské architektuře a urbanismu po roce 1989) 
ustanoven školitelem-specialistou Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. Oborová rada návrh na 
školitele-specialistu projednala a doporučuje návrh Vědecké radě FA ke schválení. Děkan 
podotknul, že OR jej schválila jako školitele-specialistu, přestože není docent. Po krátké diskusi 
děkan přednesl návrh usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí s návrhem Fakulty architektury VUT v Brně 
jmenovat děkana Ing. arch. MArch Jana Kristka, Ph.D., školitelem-specialistou pro doktoranda Ing. 
arch. Davida Helešice, téma studia: Teoretická východiska v české a slovenské architektuře a 
urbanismu po roce 1989.  
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
Výsledek hlasování o jmenování Ing. arch. MArch Jana Kristka, Ph.D., školitelem-specialistou: 
z 15 členů VR přítomno 11, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet neplatných 
hlasů 0. 
 
Návrh usnesení byl schválen.  
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13. Schválení nových garantů končícího doktorského studijního programu P3501 

OR projednala a předložila ve smyslu čl. 6 Řádu studijních programů návrh na nové garanty oborů 
dobíhajícího DSP P3501 Architektura a urbanismus se dvěma studijními obory Architektura (V002) 
a Urbanismus (V009). Proděkan pro vědu, doc. Palacký, nově navržené garanty prof. Ing. arch. 
Hanu Urbáškovou, Ph.D. (obor Architektura - V002) a doc. Ing. arch. Gabriela Kopáčika, Dr. (obor 
Urbanismus - V009) stručně představil. Následně děkan přednesl návrh usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí s návrhem děkana Fakulty architektury 
VUT v Brně jmenovat prof. Ing. arch. Hanu Urbáškovou, Ph.D., novým garantem pro obor 
Architektura a jmenovat doc. Ing. arch. Gabriela Kopáčika, Dr., novým garantem pro obor 
Urbanismus končícího doktorského studijního programu Architektura a urbanismus P3501.  
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
Výsledek hlasování o jmenování prof. Ing. arch. Hany Urbáškové, Ph.D.: 
z 15 členů VR přítomno 15, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet neplatných 
hlasů 0. 
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
Výsledek hlasování o jmenování doc. Ing. arch. Gabriela Kopáčika, Dr.: 
z 15 členů VR přítomno 11, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet neplatných 
hlasů 0. 
 
Návrh usnesení byl schválen.  
 

14. Schválení nového člena Oborové rady DSP 
OR projednala a doporučila jmenování prof. Hany Urbáškové novým členem OR DSP namísto doc. 
Josefa Hrabce, jehož členství v OR DSP skončilo ukončením pracovního poměru na FA. 
Děkan přednesl návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí s návrhem děkana Fakulty architektury 
VUT v Brně jmenovat prof. Ing. arch. Hanu Urbáškovou, Ph.D., novým členem Oborové rady 
doktorského studijního programu Architektura a urbanismus. 
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
Výsledek hlasování o jmenování prof. Ing. arch. Hany Urbáškové, Ph.D.: 
z 15 členů VR přítomno 11, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet neplatných 
hlasů 0. 
 
Návrh usnesení byl schválen.  

 
15. Schválení návrhu na jmenování hostujícím profesorem (Associate Professor Dipl. Ing. 

Dr.tech. Thomas Dillinger) 
Děkan předložil záměr navrhnout rektorovi VUT jmenování doc. Thomase Dillingera, který působí 
na Technické univerzitě ve Vídni, hostujícím profesorem. Fakulta by ráda zapojila tohoto 
uznávaného evropského odborníka na prostorové plánování především do výuky v českém i 
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anglickém magisterském studijním programu, a to do výuky předmětů Teorie urbanismu a Theories 
of Urbanism.  
 
Po krátké rozpravě děkan přednesl návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
Vědecká rada Fakulty architektury VUT v Brně souhlasí se záměrem děkana Fakulty architektury 
VUT v Brně předložit rektorovi VUT v Brně návrh na jmenování Associate Prof. Dipl. Ing. Dr.tech. 
Thomase Dillingera hostujícím profesorem. 
 

Byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
Výsledek hlasování o jmenování Assoc. Prof. Dipl. Ing. Dr.tech. Thomase Dillingera: 
z 15 členů VR přítomno 11, počet kladných hlasů 11, počet záporných hlasů 0, počet neplatných 
hlasů 0. 
 
Návrh usnesení byl schválen.  

 
16. Různé 

Děkan přítomné informoval o schválení žádosti o akreditaci habilitačního řízení oboru Architektura 
a urbanismus (Rozhodnutí NAU ze srpna 2019, platnost akreditace od 17.9.2019) 
Termín příštího zasedání VR: únor/březen 2020. 
 

17. Ukončení rady 
 
 
 
Zápis zpracovala: Mgr. Dita HAVLOVÁ 

 
 
 
       Verifikoval:   Ing. arch. MArch Jan KRISTEK, Ph.D. 
   děkan 

 


