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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 27. 01. 2003 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  27. ledna 2003, 1300 hod 
 
Přítomni:  Karel Dole�el, Jiří Knesl, Václav Kocian, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka 

Lhotáková, Daniel Němeček, Alois Nový, Milan Stehlík. 
Nepřítomni:  Lenka Burgerová, Jan Foretník, Ale� Navrátil, Radek Sátora 
Hosté:  Doc.J.Chybík, CSc. 
 
Program zasedání: 

1. kontrola zápisu ze dne 10. 12. 2002 
2. stav plnění usnesení ze dne 10. 12. 2002 
3. dislokace FA VUT (doc.Chybík) 
4. různé 
5. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 

 
Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Bez připomínek. 
ad 2/ Knesl informoval o předání výsledků voleb děkana FA rektorovi VUT. Bez připomínek. 
ad 3/ Doc. Chybík objasnil situaci, existují tři varianty umístění FA v rámci generelu VUT 

(Poříčí, Údolní, areál pod Palackého vrchem). V diskusi vystoupili pánové Kynčl, 
Nový, Stehlík, Chybík, Dole�el a Knesl, aby se nakonec debatu uzavřeli tím, �e se 
pokusí formulovat kritéria hodnocení jednotlivých variant a následně vyhodnotí 
nejlep�í alternativu pro FA z pohledu akademické obce FA. Tato zále�itost bude 
součástí programu zasedání AS FA v druhé půli února 2003. 

ad 4/ a) Knesl informoval o předání schválených dokumentů, týkajících se příjímacích 
zkou�ek, paní Létalové. 

 b) Knesl navrhuje vytvoření senátních pracovních skupin � ekonomické a 
studijní. Pro oprávněnost námitky doc.Chybíka zru�en návrh na zřízení počítačové 
skupiny (u� existuje RIS FA). 

 c) Dole�el upozornil na problém délky studia, rozpoutala se poměrně plamenná 
debata, která se začala točit kolem koncepce výuky a vztahu k ostatním �kolám 
hlavně stavebního zaměření. Tomuto tématu bude věnováno dal�í zasedání AS. 

 d) Doc.Nový upozornil na, podle jeho názoru, neuspokojivý stav mezd na FA 
(informace o situaci na jiných fakultách čerpal na zasedání AS VUT). Důvod vidí 
v hospodaření FA a ve vněj�ích tlacích ze strany rektorátu. Doc. Chybík si na 
odpověď vy�ádal čas do dal�ího jednání AS FA. AS FA �ádá děkanát FA o 
předlo�ení vyúčtování za rok 2002 a vysvětlení situace děkanem a tajemníkem FA. 

 e) Doc.Lhotáková informovala o zvý�ení platu zaměstnanců VUT (informace ze 
zasedání AS VUT), který činí cca 800-1200,-Kč měsíčně brutto. 

ad 5/ AS se shodl na konání dal�ího zasedání dne 5. 2. 2003 ve 1300 v zasedací místnosti 
děkana. Program bude upřesněn v pozvánce. 

 
Usnesení: 
ad 3/  Vytvoření kriterií hodnocení umístění FA, podněty předávat předsedovi AS. 

Projednání cca v druhé půli února 2003, přesně specifikovat na zasedání 5.2.2003. 
ad 4/    b) Jmenování pracovních skupin (ekonomické a studijní) AS FA na zasedání AS 

5.2.2003. 
c)       Diskuse na téma koncepce výuky a délky studia � hlavní bod programu 

zasedání AS FA 5.2.2003.  
d) Předlo�ení vysvětlení finanční situace FA děkanem a tajemníkem, včetně 

vyúčtování     hospodaření FA za rok 2002, termín bude upřesněn na pří�tím 
zasedání. 
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Seznam příloh zápisu: 

- Prezenční listina AS FA ze dne 27. 1. 2003 
 

 
 
 
 

Jiří Knesl, Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 


