
 
 

 

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ DNE 31. SRPNA 2021 
 

 

 

Zápis ze zasedání 

realizovaného online formou na odkaze: https://tinyurl.com/VR2021-06-25 

 

1. Zahájení 

 

Děkan FA VUT v Brně Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. přivítal přítomné členy a 

konstatoval, že jednání je přítomno 13 členů VR FA VUT v Brně a vědecké rada je 

usnášeníschopná.  

 

2.  Volba skrutátorů, členů komise pro tajné hlasování a schválení programu  

 

Návrh usnesení:  

„VR FA VUT v Brně schvaluje doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D. a doc. Ing. arch. 

Maxmiliána Wittmanna, Ph.D. jako skrutátory 6. zasedání VR FA VUT v Brně“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení:  

„VR FA VUT v Brně schvaluje prof. Ing. arch. Hanu Urbáškovou, Ph.D., doc. Ing. arch. 

Jiřího Palackého, Ph.D. a doc. Ing. arch. Maxmiliána Wittmanna, Ph.D. jako členy 

komise pro tajné hlasování 6. zasedání VR FA VUT v Brně.“ 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

https://tinyurl.com/VR2021-06-25


 
 

 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení:  
„VR FA VUT v Brně schvaluje projednání následujících bodů na 6. zasedání VR FA VUT   
v Brně“ 

 

 a) Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování o schválení plánu realizace 

strategického záměru pro rok 2021 a strategického záměru FA VUT v Brně na období 

od roku 2021 

 b) Stanovisko habilitační komise Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. 

 c) Autoevaluační kritéria  

 d) Informace o přípravě studijního programu Architecture and Urban Design 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 1 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

3. Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování o schválení plánu realizace 

strategického záměru pro rok 2021 a strategického záměru FA VUT v Brně na období 

od roku 2021 

 

V souladu s jednacím řádem VR FA VUT proběhlo v termínu 27. 7. – 13. 8. 2021  

korespondenční hlasování o schválení plánu realizace strategického záměru pro rok 

2021 a strategického záměru FA VUT v Brně na období od roku 2021. Členové vědecké 

rady byli vyzváni k hlasování per rollam ohledně následujících usnesení:  

a) „VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým Plánem realizace strategického záměru 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na 

FA VUT pro rok 2021.“ 

b) „VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým Strategickým záměrem vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na FA VUT na 

období od roku 2021.“ 

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



 
 

 

 
Výsledek korespondenčního hlasování (a+b):  
Počet členů VR:  21 
Počet hlasujících:  12      
Počet hlasů kladných: 11  
Počet hlasů záporných:   9   
Zdržel se hlasování:   0 
Počet hlasů neplatných:    1 

  
Hlasování se v souladu s jednacím řádem VR FA VUT v Brně zúčastnily více než 2/3 členů 
VR a souhlas s usnesením vyjádřila nadpoloviční většina členů VR. Usnesení byla 
schválena. 
 
K jednání se připojil prof. Hanus.  

 

4. Stanovisko habilitační komise Mgr. Michael Pondělíček, 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.  
 
Vědecká rada FA schválila dne 28.11.2019 tajným hlasováním 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 
 
Po seznámení se se spisem určila habilitační komise oponenty habilitační práce, 
vyžádala si od dr. Pondělíčka doplňující údaje a vyzvala jej k předložení odborné 
přednášky před členy habilitační komise. 
 
Oponenty habilitační práce byli v březnu 2020 jmenování prof. Ing. arch. Jan Jehlík 
(ČVUT Praha), doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (ČVUT v Praze) a doc. Dr. Ing. 
Alena Salašová (Mendelova univerzita v Brně).  
 
V květnu 2021 projednala komise habilitačního řízení návrh znění stanoviska 
habilitační komise a následně je na přelomu května a června v korespondenčním 
hlasování schválila. Stanovisko habilitační komise přednesla předsedkyně habilitační 
komise prof. Monika Mitášová. 
 



 
 

 

Na základě předneseného stanoviska děkan vyzval VR FA v Brně ke schválení 
následujícího usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
„VR FA VUT v Brně souhlasí se stanoviskem komise habilitačního řízení a habilitační 
řízení Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. zastavuje“ 
 
Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 14 

Počet hlasů kladných: 12 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 2 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 
 

5. Autoevaluační kritéria  

 

V souvislosti s probíhajícími habilitačními a jmenovacími řízeními byl proveden rozbor 

návrh úpravy autoevaluačních kritérií tak, aby byly podmínky srovnatelném s ostatními 

vysokými školami v ČR. Děkan FA VUT v Brně předložil upravená kritéria VR FA VUT 

v Brně ke schválení.  

 

Návrh usnesení: 
„VR FA VUT v Brně souhlasí s předloženým návrhem úpravy Dosažených kvantifikovaných 
hodnotících oborových kritérií podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 2 Směrnice rektora 
č. 9/2018 Postup při jmenovacím řízení na VUT s úpravami navrženými VR FA VUT v Brně 
dne 31.8.2021.“ 
 

Výsledek hlasování:  

Počet členů VR FA VUT v Brně: 21  

Přítomno: 13 

Počet hlasů kladných: 13 

Počet hlasů záporných: 0  

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo schváleno.  

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Informace o přípravě studijního programu Architecture and Urban Design 

 

FA VUT v Brně nabízí v současnosti studijní program N3501 v anglickém jazyce, 

akreditace programu končí 30. 11. 2024. V této souvislosti byly zahájeny práce na 

reakreditaci studijního programu. Děkan Kristek představil studijní program, proběhla 

diskuze. Profesor Chybík hovořil o návrhu formálních úprav textu, bude dořešeno 

s děkanem Kristkem.  

  

7. Ukončení rady 

 

 

 

Zápis zpracovala: Lucie JANDOVÁ, DiS. 

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

 

 

 


