
ZÁPIS ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 27. 3. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:15, konec jednání: 17:40 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 6. zasedání AS FA 
2. Představení výsledků a námětů pracovních skupin AS FA 
3. Aktualizace dlouhodobého záměru FA – strategie fakulty v roce 2012 
4. Různé, závěr 

 
Přítomni:  

 
Předseda AS FA VUT:  
prof. Ing. arch. Petr Pelčák 
 
Místopředseda AS FA VUT: 

 Klára Vejvodová 
 
Členové: 
 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.  /omluvena od 16:00/ 
Ing. arch. Nicol Galeová 
Ing. arch. Pavel Jura /omluven do 16:00/ 
MgA. Jan Šebánek 
Ing. arch. Ondřej Chybík  
Ing. arch. Michal Krištof  
Kateřina Kunzová  
 
Nepřítomni: 
Ing. arch. Jan Kratochvíl /omluven/ 
Roman Ženatý /omluven/ 
 
 
Hosté: 
 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT 
doc. Ing. arch. I. Poslušné, Ph.D. 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník 
Barbora Jakubíková, členka AS VUT 

 Nela Gottvaldová 
 
 
 



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 

 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

 
Předseda AS FA předložil senátu program 6. zasedání AS za účasti 

všech přizvaných hostů.  
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 6. zasedání AS FA 
2. Představení výsledků a námětů pracovních skupin AS FA 
3. Aktualizace dlouhodobého záměru FA – strategie fakulty v roce 2012 
4. Různé, závěr 

 
Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 

 
Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
2. Představení výsledků a námětů pracovních skupin AS FA 

 
MgA. J. Šebánek informoval o výsledcích dosavadní činnosti pracovní 

skupiny pro PR a marketingovou strategii, představil připomínky a náměty. 
Závěrem vyjádřil MgA. Šebánek stanovisko PS, která apeluje na zřízení 
pozice kvalifikovaného odborníka - PR koordinátora. Současný stav je 
neuspokojivý, PR management není dostatečně vykonáván, nejsou stanoveny 
jasné marketingové vize, chybí PR koordinace.  

Pan děkan se k problematice připojil v diskusi. Vnější vztahy jsou nyní 
v kompetenci proděkana pro vnější vztahy doc. Ing. arch. J. Palackého. 
Pozice PR manažera na fakultě byla v minulosti obsazena. 
 MgA. Šebánek hovoří o možnosti angažovat odborníka, který by reálně 
navrhovaný post mohl vykonávat. Jedná se o Mgr. M. Žáčkovou, která je 
doktorandem na FA a zároveň PR produkční FAVU. 
 Členka pracovní skupiny pro PR a marketing. strategii N. Galeová 
navrhuje znění usnesení. 
 
USNESENÍ: 
 
  AS FA doporučuje vedení fakulty vytvoření pozice profesionálního 
odborníka pro Public Relations a marketingovou strategii a to formou 
pracovního úvazku na FA.   
 
Hlasování zasedání AS FA VUT: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 



 
Pozn. 15:55 k zasedání se připojil Ing. arch. Pavel Jura 
 
 Člen pracovní skupiny pro legislativu Ing. arch. P. Jura dále hovořil o stavu 
připomínkování volebního a jednacího řádu. Předseda senátu žádá pracovní skupinu 
pro legislativu o vypracování závěrečné zprávy o činnosti PS a předložení na dalším 
zasedání AS.  
   

Následovala prezentace činnosti PS pro hodnocení výuky. Ing. arch. P. Jura 
představil stav rozpracovanosti a přípravy dotazníku pro hodnocení učitelů studenty. 
Předseda senátu vyzývá PS za hodnocení výuky, aby připravila závěrečnou zprávu, 
kterou předloží na příštím zasedání AS.  
   

Pracovní skupina pro ekonomiku – v textové zprávě tří členů PS /Ing. 
Petříčková, Ing. Galeová, K. Kunzová/ a s podkladem tajemníka -  čerpání rozpočtu 
za rok 2011- předkládá do diskuze připomínky a náměty ve smyslu zefektivnění 
strategie získávání zdrojů a větší míry transparentnosti přerozdělování zdrojů. PS 
upozorňuje na riziko neustálého snižování rozpočtu a úsporných opatření a 
následného snižování kvality výuky, demotivaci rozvoje potenciálu fakulty. Ve zprávě 
PS zmiňuje nutnost pozice aktivního grantového koordinátora. 

 
Předseda senátu zhodnotil diskuzi senátorů a hostů jako přínosnou a 

zdůraznil kapitoly, na které se PS měla zaměřit ve spolupráci s tajemníkem FA do 
dalšího zasedání AS. 
 
 
 
Pozn. 16:00 zasedání opustila Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. 
Pozn. 16:30 zasedání opustil Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof  
 

Předseda senátu navrhnul z časových důvodů přesun bodu č. 3 na další 
zasedání. 

   
 

3. Různé 
 

Sl. K. Kunzová vznesla stížnost studentů na průběh výběrového řízení pobytů 
ERASMUS pro rok 2012. Kritéria pro získání ERASMUS pobytu nebyla dostatečně 
přehledná, v průběhu řízení se podmínky měnily. Proděkanka doc. Ing. arch. I. 
Poslušná objasnila motiv zpřísnění podmínek pro výběr studentů. Děkan fakulty 
zdůraznil prioritu nejlepších studijních výsledků a nutnost ukončení všech zkoušek 
semestru všech uchazečů o Erasmus pobyt. 

 
MgA. Šebánek za PS pro PR a marketingovou strategii připomínkoval 

rozpracovanosti jednotného vizuálního stylu  VUT, které skupina shrnula v pěti 
bodech do závěrečné zprávy. Děkan fakulty žádá členy PS o podklad zprávy 
v elektronické verzi, zpráva bude rovněž součástí přílohy zápisu. 

 
Předseda senátu předložil návrh usnesení ve věci připomínkování 

rozpracovanosti jednotného vizuálního stylu VUT 



 

Usnesení: 
 

1. AS FA kladně hodnotí přístup sjednocení loga fakult do jednotného 
logotypu. 

2. AS FA nepovažuje za vhodnou volbu nové, neurčité, hnědo /zeleno/ šedé 
barvy pro odstín logotypu FA 

3. AS doporučuje volit odstín logotypu FA jako logickou návaznost na význam 
fakulty, např. odkazem na odstíny materiálu v archetypech staveb 
zásadních – odstín šedomodrá /holubí modř/. 

 
Hlasování AS FA: 
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
4. Závěr 
 

Předseda senátu navrhnul termín 7. zasedání akademického senátu na 10. 4. 
2012, 15:00 hodin, v místnosti A 117. 

Přítomní senátoři návrh jednohlasně odsouhlasili 8 hlasy. 
 
 
 
Předseda senátu představil předběžný program 7. zasedání AS FA. 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 7. zasedání AS FA 
2. Představení výsledků a námětů pracovních skupin AS FA 
3. Aktualizace dlouhodobého záměru FA – strategie fakulty v roce 2012 
4. Různé, závěr 

 

Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 

 

 

1. AS FA přijal usnesení, doporučil vedení fakulty vytvoření pracovní pozice 
PR koordinátora formou úvazku na FA 

 

2. AS FA přijal usnesení ve věci připomínkování rozpracovanosti jednotného 
vizuálního stylu VUT. 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 29. 3. 2012 

Verifikoval:   prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 29. 3. 2012 

 

Počet příloh: 2 

- Zpráva PS pro PR a marketing. strategii 

- Zpráva PS – rozpracovanost jednotného vizuálního stylu 


