
ZÁPIS 7. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10.4. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:10, konec jednání: 17:45 
 
 
 
Program zasedání: 
 

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 

 
Přítomni:  

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

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

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 

 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

 
Předseda AS FA předložil senátu program 7. zasedání AS  
 
Program zasedání: 
 

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 

 
Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 

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

 
2. Představení výsledků a námětů pracovních skupin AS FA 

 

Předseda senátu se dotazoval pana děkana na vývoj zřízení pozice a 
předpokládaný začátek činnosti PR managera. Děkan informoval o projednání 
pozice a možnosti fungování od začátku zimního semestru 2012, pokud vše 
bude náležitě připraveno.  

 
           Doc. Meixner podal zprávu o výsledcích dosavadní činnosti pracovní 
skupiny pro legislativu, kterou poskytl všem členům AS v tištěné podobě. 
Legislativní skupina se zabývala dvěma body – novým volebním a jednacím 
řádem AS FA /doplnit čl. 13 volebního a jednacího řádu; zvážit nutnost 
rozdělení AS FA na oddělené komory/ a statutem FA /nevyjasněná podoba 
Ústavu navrhování; aktualizace Přílohy č.2 statutu FA/. Pan děkan uvedl, že 
část připomínek již zapracoval a zdůraznil, že se domnívá, že je vhodné 
rozdělit AS na komoru  akademických pracovníků a studentskou komoru – 
proto toto členění v navrženém statutu zatím ponechal. 

 Doc. Meixner doplnil, že závěry předkládané legislativní skupinou mají 
formální charakter.  

Dále proběhla diskuze na téma zprůhlednění a formálního zpřesnění 
podoby Ústavu navrhování /struktura, vedení, pracovněprávní kompetence, 
terminologie, rozdělování finančních prostředků/. Při diskuzi nebyly zcela 
jednoznačně pojmenovány jednotlivé části Ústavu navrhování (UN1, UN2, 
UN3…), předběžně se hovořilo o „atelierech“ s označením dle jednotlivých 
vedoucích. 

Předseda senátu pověřil legislativní skupinu, aby učinila další kroky ke 
zpřesnění postavení a pozice Ústavu navrhování z hlediska pracovněprávních 
vztahů a legislativní opory i v ostatních dokumentech.  



Pan děkan připomínkoval podobu předložených závěrečných zpráv 
pracovních skupin. Obecně chyběla jména autorů /členů jednotlivých 
pracovních skupin/ předkládaných zpráv. Předseda senátu souhlasil a vyzval 
přítomné senátory, aby toto v dalších zprávách doplnili. 

Člen pracovní skupiny pro ekonomii Ing. Petříčková představila v 5 
bodech témata činnosti pracovní skupiny a jejich závěry v návaznosti na 
předložené připomínky předkládané na minulém zasedání. PS upozorňuje na 
trvalé podfinancování v oblasti vzdělávací činnosti mající likvidační charakter, 
na nulové hodnoty v oblasti vědy a výzkumu, zvýšení motivační podpory 
grantových projektů a posílení pozice aktivního grantového koordinátora, 
neprůhlednost v přidělování rozvojových projektů a neinformovanost 
akademických pracovníků při vypisování těchto projektů, položka vlastní 
příjmy je nedostatečně využívána. Závěrem ekonomická skupina přislíbila 
další intenzivní jednání s panem tajemníkem a panem děkanem.  
 
Hlasování  zasedání AS FA VUT o zprávě ekonomické skupiny:  
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 1. 

 
Skupina pro hodnocení kvality výuky informovala o stavu 

rozpracovanosti hodnocení učitelů studenty a chystaném dotazníkovém 
formuláři. Ing. Petříčkova seznámila AS se změnami, které pracovní skupina 
učinila po minulém zasedání a navrhla hlasování o úpravě znění otázek a 
závěrech PS. Diskuze, která se na toto téma rozvinula, však nedokázala 
zodpovědět všechny otázky: Kdo bude garantem tohoto hodnocení, vedení 
fakulty či studenti? Jak bude nakládáno se získanými daty, kdo bude mít 
k těmto datům přístup?  

Předseda senátu zhodnotil diskuzi jako rozporuplnou. Senátoři nebyli 
v závěrech jednotní. Diskuze je považována za neukončenou a nadále se v ní 
bude pokračovat na další zasedání. Hlasování se neuskutečnilo.  
 

Pozn. 16:50 zasedání opustil  doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
 
 

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

   
3. Závěr 
 
Předseda senátu navrhnul termín 8. Zasedání akademického senátu na 24. 4. 

2012,15:00 hodin, v místnosti A 117. 
Přítomní senátoři návrh jednohlasně odsouhlasili   10 hlasy. 

 
Předseda senátu představil předběžný program 8. zasedání AS FA. 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 8. zasedání AS FA, schválení 
zápisu 7. zasedání AS 

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: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 12.4. 2012 

Verifikoval:    prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 12.4. 2012 


