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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 23. 1. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  23. ledna 2004, 900 hod 
 
Přítomni:  Jan Foretník, Karel Dole�el, Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Václav Kocián, Zdeňka 

Lhotáková, Ale� Navrátil, Daniel Němeček, Milan Stehlík 
Nepřítomni:  Lenka Burgerová, Petr Kostiha, Alois Nový (omluven), Radek Sátora 
Hosté:  Doc. Chybík 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 5.12.2003 
2. Stav plnění usnesení 
3. Veřejné zasedání AS FA � shromá�dění akademické obce 
4. Kauza Sná�el versus studenti FA - informace 
5. Různé 
6. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 
 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Chybík upozornil na chyby v zápisu, po opravě bude zápis opět předlo�en ke 

schválení, zajistí Knesl. 
ad 2/ Bez připomínek. 
ad 3/ Shromá�dění akademické obce proběhne 24.2.2004 v 1500 v aule FA. Členy senátu 

je chápáno jako zpráva o činnosti AS FA v období 11/2002 � 12/2003. Informace se 
budou týkat těchto témat: 
- zpráva o jednání AS VUT  
- zpráva o jednání AS FA 
- zpráva o činnosti pracovních skupin AS FA (dislokační, ekonomická, studijní) 
- diskuse 
Detailní přípravě bude věnováno pří�tí zasedání AS FA.  
Foretník zajistí plakáty a informaci o shromá�dění na fakultních www stránkách FA.  

ad 4/ Knesl a Chybík informovali o průběhu celé zále�itosti. Chystá se soudní líčení 
(29.1.2004), aktivně se sna�í zapojovat vedení VUT, AS VUT a akademické senáty 
dal�ích vysokých �kol.  

ad 5/    Dole�el je zásadně proti umístění kamerového systému v aule, pova�uje to za zásah 
do akademických svobod kvůli mo�nosti zneu�ití archivovaných záznamů. Do debaty 
se zapojili Chybík, Kynčl a Navrátil. Děkan přislíbil projednání ve vedení FA, posléze 
bude informovat AS FA. 

 Dole�el chválí počítačový systém Apollo (zapisování známek apod.). 
 Děkan informoval o případném vyčlenění matematiky a deskriptivní geometrie 

z přijímacího řízení na FA. Do debaty se zapojili Kynčl, Dole�el, Stehlík, Němeček, 
Foretník, Kocián, Navrátil. Děkan poděkoval za projevené názory, bude o nich 
uva�ovat. 

 Dole�el se ptal děkana, jestli je pravda, �e FA bude mít ni��í rozpočet v roce 2004 
z důvodu ni��ího počtu studentů na FA. Děkan tuto informaci potvrdil, kvestor přislíbil 
dorovnání rozpočtu do vý�e rozpočtu roku 2003. V následné vypjaté debatě se 
anga�ovali Dole�el, Stehlík, Lhotáková, Navrátil, Chybík, Knesl.  

ad 6/ Pří�tí zasedání AS FA se uskuteční v zasedací místnosti děkana 17. února 2004 v 
1500. 
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Usnesení: 
ad 1/ Knesl opraví zápis z 5.12.2003. 
ad 3/ Foretník zajistí plakáty a informaci na www stránkách FA o shromá�dění akademické 

obce FA. 
ad 5/ Děkan bude informovat AS o projednání umístění kamerového systému v aule ve 

vedení FA. 
 
 
Přílohy:   - 

 
  
 
 
 
         Jiří Knesl, Jan Foretník, 

předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 


