
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 13. 4. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  13. dubna 2004, 1600 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Daniel 

Němeček, Aleš Navrátil, Alois Nový, Radek Sátora, Sanko Šejk  
Nepřítomni:  Jan Foretník (omluven), Zdeňka Lhotáková, Milan Stehlík (omluven) 
Hosté:  Doc. Chybík, CSc., Ing. Krnáč, arch. Ryšavá, arch. Poslušná, akad. sochař 

Rujbr, arch. Mohelník 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 23.3.2004 
2. Stav plnění usnesení 
3. Studijní komise AS FA – zadání projednání výuky ateliérů ve šk. roce 2004/05 
4. Kooptování nových členů AS VUT a AS FA 
5. Rozpočet FA na rok 2004 - projednání 
6. Výroční zpráva FA - informace 
7. Dislokační komise FA - informace 
8. Reakce na dopis arch. Mohelníka z 23. 3. 2004 - informace 
9. Různé 
10. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Kontrola zápisu proběhla bez připomínek. 
ad 2/ Veškerá usnesení jsou k tomuto datu splněna. 
ad 3/ Proděkanka Poslušná přednesla návrh na nový systém výuky ateliérů (tzv. malé 

ateliéry). Rozproudila se debata ve které byly diskutovány různé důvody pro a proti 
(Doležel, Rujbr, Nový, Kynčl, Knesl). Závěrem bylo konstatováno, že by se k tomuto 
tématu měla sejít studijní komise, která by měla problematiku předjednat a dát 
stanovisko AS FA.   

ad 4/ Za studentku Lenku Burgerovou byl do AS VUT kooptován student Pavel Kvintus, 
druhý náhradník vzešlý z voleb v roce 2002 (první náhradník Alexandr Ždímal už není 
studentem FA).  Za studentku Lenku Burgerovou byl do AS FA kooptován student 
Sanko Šejk, druhý náhradník vzešlý z voleb v roce 2002 (první náhradník Ondřej 
Pleštil je na studijním pobytu na TU Liberec). 

ad 5/ Prof. Nový přednesl informaci o připravovaném rozpočtu FA na rok 2004 a provedl 
jeho rozbor. Na závěr svého vystoupení doporučil rozpočet přijmout. Proběhla kratší 
diskuse se dvěma tématy – prostředky vyhrazené pro knihovnu (Doležel, Kynčl) a 
prostředky vyhrazené pro ústavy (Kostiha, Krnáč). V prvním případě bylo 
konstatováno, že se objem prostředků oproti loňskému roku nemění a v druhém 
případě, že částky odpovídají úvazkům. Poté Knesl vyzval k hlasování. Hlasování 
proběhlo v poměru 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 

ad 6/   Předseda AS FA Knesl dostal od děkana výroční zprávu schválenou rektorátem. 
Příští rok by měla být zpráva nejprve projednána v AS FA. 

ad 7/ Zasedání dislokační komise se od minulého jednání AS FA neuskutečnilo. 
ad 8/ Arch. Mohelník předal 23.3.2004 předsedovi AS FA dopis s připomínkami k činnosti 

AS FA. Knesl informoval, že v současné době je dopis u právníka VUT na rozboru. 
Senát se jím bude zabývat pravděpodobně na příštím zasedání. 

ad 9/ - prod. Rujbr informoval, že do 2 let bude vyřešena kotelna jako prostor pro studenty. 
Vyzval touto cestou studenty, aby se podíleli na řešení tohoto prostoru. 

 - Nový zopakoval děkanovi svůj požadavek na vytvoření pravidel modelového centra. 
Po krátké rozpravě děkan přislíbil dodání směrnice a ceníku modelového centra.  
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 - Doležel se dotázal děkana, jakou formou budou řešeny smlouvy v návaznosti na 
materiál projednávaný na AS VUT (pro všechny smlouvu na dobu neurčitou a pro 
důchodce na 1 rok). Děkan odpověděl, že si i nadále hodlá ponechat možnost 
uzavírat smlouvy na dobu určitou. 

 - Doležel otevřel otázku, zda jsou základy architektonického navrhování ateliér či 
nikoliv. Proběhla kratší diskuse bez výsledku. 

 - Knesl pověřil Doležela, coby předsedu studijní komise, aby si u pí Létalové vyzvedl 
pravidla pro přijímání do MSP a předjednal je pro projednání v AS FA.  

ad 10/ Příští zasedání AS FA proběhne 11.5.2004 v 1500  v zasedací místnosti děkana.  
 
  
Usnesení: 
ad 3/ Sejde se studijní komise AS FA a projedná problematiku tzv. malých ateliérů. 

Zodpovídá Doležel.  
ad 5/ Rozpočet FA na rok 2004 byl schválen AS FA v poměru 10-0-0.  
ad 9/ - Děkan dodá provozní řád a ceník Modelového centra FA.  
 - Doležel předjedná podmínky pro přijetí do MSP. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jiří Knesl,    Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT     místopředseda AS FA VUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 

- Prezenční listina zasedání AS FA VUT ze dne 13.4.2004 
- Rozpočet FA na rok 2004 
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