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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 7. 10. 2003 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  7. října 2003, 1700 hod 
 
Přítomni:  Lenka Burgerová, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, 

Zdeňka Lhotáková, Ale� Navrátil, Alois Nový,  
Nepřítomni:  Karel Dole�el (omluven), Jan Foretník, Daniel Němeček (omluven), Radek 

Sátora, Milan Stehlík (omluven) 
Hosté:  Doc. Chybík, CSc. 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 23.9.2003 
2. Stav plnění usnesení 
3. Informace z jednání dislokační pracovní skupiny AS FA 
4. Informace z jednání ekonomická pracovní skupiny AS FA 
5. Různé 
6. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 
 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Bez připomínek. 
ad 2/ Děkan informoval o činnosti programového centra. Uvolněné místo po pí Gajdo�íkové 

dosud nebylo obsazeno. Přípravu Aktualit převezme buď knihovna nebo externě pí 
Gajdo�íková. Ostatní činnosti (podpora při organizaci výstav atd.) centra budou 
vykonávat opět jednotlivé ústavy či ateliery.  

ad 3/ Členové komise vyjádřili nespokojenost s materiálem předlo�eným vedením fakulty. 
Bylo dohodnuto, �e se do pří�tího zasedání AS FA uskuteční jednání dislokační 
komise AS FA za přítomnosti děkana a proděkana pro dislokaci k vysvětlení 
nejasností týkajících dislokačních témat. 

ad 4/ Ekonomická pracovní skupina AS FA se nese�la. Knesl roze�le materiál, předaný 
děkanem, o analýze systémových změn, tak aby k němu mohla komise zaujmout 
stanovisko do pří�tího jednání AS FA. 

 Nový podal zprávu ze zasedání ekonomické komise AS VUT � ve�keré dal�í sna�ení 
bude směřováno k upravení (zvý�ení) koeficientu z venčí (z úrovně ministerstva).   

ad 5/ Kocián se zajímal, jakým způsobem se mohou studenti zapojovat do přípravy 
Aktualit. Děkan odpověděl, �e podrobnosti budou známé a� po zvolení patřičného 
modelu (viz bod 2). 

 Děkan vyjádřil názor o potřebnosti nového akreditačního a disertačního oboru 
(technika v architektuře). 

ad 6/    Pří�tí zasedání AS FA se uskuteční v zasedací místnosti děkana 4. listopadu 2003 v 
1700.  

  
Usnesení: 
ad 4/ Knesl roze�le materiál, předaný děkanem, o analýze systémových změn, tak aby 

k němu mohla komise zaujmout stanovisko do pří�tího jednání AS FA.  
 

 
 
 
 
 

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


