
Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 22. 10. 2004 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  22. října 2004, 1300 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka 

Lhotáková, Aleš Navrátil, Alois Nový, Sanko Šejk 
Nepřítomni:  Daniel Němeček (omluven), Kristýna Mudříková, Radek Sátora, Milan Stehlík 

(omluven) 
Hosté:  doc. Chybík, prod. Rujbr 
 
Program zasedání: 

1. Stav plnění usnesení 
2. Podněty z AS VUT – legislativa 
3. Provoz modelového centra 
4. Různé 
5. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Vše splněno, kromě předložení provozního řádu Modelového centra (podrobněji viz 

bod 3.). 
ad 2/ Lhotáková informovala o probíhajících legislativních přípravách v rámci celého VUT. 

AS FA pro tyto potřeby připraví Statut FA (zodpovídá Lhotáková). 
ad 3/ Prod. Rujbr přišel vysvětlit situaci Modelového centra a okomentovat údajný ceník 

centra. Nikdo ze senátorů ceník nezná, neviděl jej a ani nám nebyl předložen. Na 
dotazy Doležela, Nového a Kynčla prod. Rujbr odpovídal nejasným způsobem a proto 
Nový navrhl, aby si AS opatřil informace senátorskou aktivitou přímo na 
ekonomickém oddělení a anketou mezi potencionálními uživateli centra. Úkolem byla 
pověřena Ekonomická komise (předseda Nový). 

ad 4/ a/ AS FA byl vyzván, aby se vyjádřil k záměru VUT zřídit samostatné vědecké 
pracoviště z Ústavu soudního inženýrství (hlasování: 7-1-0). 

 b/ Knesl předal senátorům - studentům nabídku rektorátu na školení. 
 c/ AS FA byl vyzván k účasti na akcích spojených se 17. 11. 1989 (viz příloha). AS FA 

se usnesl, že akce podobného druhu jsou záležitostí každého jednotlivce. 
 d/ Navrátil přednesl otázku umístění grafického lisu (průvodní list - viz příloha). 

Dnešní stav (v části skladiště Modelového centra) je nevyhovující. Pokud by se 
nenašel lepší prostor souhlasí Navrátil s umístěním lisu v ateliéru v posledním patře 
budovy B. V souvislosti s touto věcí se sejde dislokační komise AS FA. 

 e/ Doležel se zeptal děkana, jak bude zajištěna výstava modelů jejich ústavu. Děkan 
odpověděl, že výstava proběhne v Domě umění, zajišťovat ji bude Modelové centrum 
a v současné době se jedná o podrobných podmínkách smlouvy. 

 f/ Doležel opět upozornil na nevyhovující stav technického zázemí auly. Nový dodal, 
že byla zanedbána údržba a děkan přislíbil nápravu. 

 g/  Doležel otevřel diskusi o úvazcích poznámkou, že někteří členové jeho ústavu 
nejsou vůbec schopni naplnit požadovaný počet úvazku. Nový se v návaznosti na to 
zeptal, jak je vlastně konstruována celková částka úvazků. Děkan odpověděl, že 
z celku 1800 úvazkových hodin je 1640 na výuku, 440 na tvůrčí činnost a 160 je 
volných pro různé další činnosti. 

 h/ Doležel se zeptal kolik stála výstava Prof. Diblíka. Děkan odpověděl že přímé 
náklady hradilo NTK, fakulta se podílela pouze prací svých zaměstnanců apod. 

 i/ Doležel upozornil, že není schopen odpřednášet svou látku v 13 týdenním 
semestru. Nový podotknul, že je zde ještě jeden problematický bod a to akreditace, 
která je na 14 týdenní semestr. Děkan přislíbil zjistit podrobnosti. 

 j/ Místnost 118 bude regulérní přednáškovou místností. 
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 k/ Děkan vyzval senát, aby se vyjádřil k přijímacímu řízení. Předjedná studijní komise. 
 l/ Architekt Masák obdrží čestný doktorát VUT a při té příležitosti se uskuteční setkání 

užšího kroužku. 
 m/ VUT na rozdíl od ostatních brněnských universit zcela ignoruje vypisování 

architektonických soutěží na své nové objekty. Senát FA pověřil zástupce v senátu 
VUT, aby tam tuto problematiku přednesli. 

ad 5/ Příští zasedání AS FA proběhne 26.11.2004 ve 1300 v zasedací místnosti děkana. 
 
  
Usnesení: 
ad 2/ Lhotáková připraví Statut FA pro potřeby legislativní komise AS VUT (zodpovídá 

Knesl).  
ad 3/ Ekonomická komise připraví podklady pro diskuzi o Modelovém centru (zodpovídá 

Nový).  
ad 4/ a/ AS FA vyjádřil souhlas s ustavením Ústavu soudního inženýrství jako nového 

samostatného vědeckého pracoviště VUT. 
 d/ Dislokační komise AS FA projedná nedořešené věci související s dislokací FA 

(zodpovídá Kynčl).  
 f/ Děkan přislíbil nápravu ve věci údržby technického zařízení auly (zodpovídá 

děkan). 
 i/ Děkan přislíbil zjistit podrobnosti ohledně délky semestru - tj. zdali 13 týdenní 

semestr není v rozporu s akreditací (zodpovídá děkan). 
 k/ Studijní komise předjedná problematiku přijímacího řízení, tak aby mohla být 

projednána v AS FA (zodpovídá Doležel). 
 m/ Zástupci FA v AS VUT zde přednesou problematiku architektonických soutěží 

(zodpovídá Nový a Lhotáková). 
 
 
 
 
 
 
 

Jiří Knesl,    Daniel Němeček, 
předseda AS FA VUT    místopředseda AS FA VUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh zápisu: 

- Prohlášení studentů k 15. výročí 17. listopadu 1989 
- Zajištění předmětu „Grafické techniky“ naq magisterském stupni studia a související 

dořešení dislokačního projektu FA  
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