
ZÁPIS 8. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 24. 4. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:10, konec jednání: 16:45 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 8. 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. Nicol Galeová 
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. Barbora Ponešová, Ph.D.  /omluvena/ 
 
Hosté: 
 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník fakulty 
Barbora Jakubíková, 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 8. zasedání AS  
 
Program zasedání: 
 

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

 
Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 

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

 
2. Zpráva členů AS VUT 

Členka AS VUT arch. Hybská informovala o průběhu a závěrech ze 
zasedání ekonomické komise AS VUT, kde hlavním tématem byl návrh 
rozpočtu pro rok 2012.  Tajemník fakulty Mgr. Havlíček upozornil, že návrh 
rozpočtu fakulty architektury pro rok 2012 již předložil a je připraven navázat 
diskuzi s pracovní skupinou pro ekonomiku.  

Dále sl. Jakubíková hovoří o aktuálním dění pedagogické skupiny AS 
VUT, která připravuje nový dokument (tarifní tabulky úvazků pedagogů fakult 
VUT). Předseda senátu se tázal na roli AS FA při vytváření tohoto dokumentu 
a požádal přítomné členky AS VUT o vypracování souhrnné zprávy. 

 
3. Aktualizace dlouhodobého záměru FA – strategie fakulty v roce 2012 

Děkan fakulty podrobně seznámil členy akademického senátu 
s aktualizací dlouhodobého záměru FA. Dokument již byl předložen vědecké 
radě a nyní čeká na schválení AS FA. 

Předseda senátu pochválil vzájemnou interakci mezi děkanem fakulty a 
členy pracovních skupin AS FA, které předkládaný dokument připomínkovaly 
a tyto připomínky byly zapracovány. Předseda se dále dotazoval, zda je 
požadavek na zřízení pozice grantového koordinátora zapracován také 
v dlouhodobém záměru FA. Děkan fakulty uvedl, že pozice koordinátora 
grantové politiky školy je zatím dlouhodobou vizí. 

Předseda senátu navrhuje schválení Aktualizace dlouhodobého záměru 
FA pro rok 2012, tak jak byla děkanem FA předložena.  

 
 

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



 
4. Představení výsledků a námětů pracovních skupin AS FA 

Ing. arch. P. Jura seznámil členy AS FA s výsledky činnosti pracovní 
skupiny pro hodnocení výuky. Skupina vypracovala závěrečnou zprávu a 
návrh na usnesení AS. Pracovní skupina se podrobně zabývala problematikou 
chystaného hodnocení učitelů studenty. Pracovní skupina navrhla, aby se 
způsob hodnocení výuky v budoucnu řídil vnitřní směrnicí (jasná pravidla, 
termín, harmonogram, určení osoby zodpovědné za systém hodnocení atp.)  
Dále uvedl arch. Jura devět principů pro hodnocení výuky, resp. pravidla pro 
zkušební provoz /doba trvání pro relevantní posouzení je období 3 semestrů/. 

Děkan nesouhlasil, aby zodpovědnou osobou byl proděkan pro 
studium, který už je v tuto chvíli pracovně velice vytížen. Předseda senátu 
upřesnil, že se jedná o zodpovědnost vedení fakulty a učinil tak změnu 
v předkládané zprávě. 

Následující diskuze se zabývala otázkou zveřejňování komentáře 
v rámci hodnocení výuky.  

Detailní znění otázek ankety pro hodnocení výuky předloží pracovní 
skupina děkanovi FA po odsouhlasení navrhovaného usnesení. 

 
Pozn. 16:00 zasedání opustil Ing. arch. Michal Krištof  

  
Předseda AS navrhuje znění usnesení dle předložené zprávy pracovní 

skupiny pro hodnocení výuky. 
 

A. Pracovní skupina navrhuje provést hodnocení výuky dle dále 
uvedených pravidel v následujících třech semestrech LS 2012, ZS 2012, LS 
2013 jako „zkušební provoz“, další kola hodnocení pak provést na základě 
směrnice, která bude připravena během zkušebních kol. Budoucí směrnice 
musí jasně stanovit: 
A.1. pravidla hodnocení 
A.2. termíny a časové návaznosti 
A.3. osobu odpovědnou za přípravu, průběh a zveřejnění výsledků 
A.4. způsob pořizování budoucích změn či úprav pravidel (např. změny 
otázek apod.)   

 
 

B. Pro „zkušební provoz“ a přípravu směrnice navrhuje pracovní skupina 
následující pravidla systému hodnocení: 

B.1. Organizátorem systému hodnocení je fakulta, odpovědnou osobou za 
provedení a průběh určí děkan fakulty 

B.2. Hodnocení probíhá anonymní anketou studentů, a to odpovědí na 
stanovené otázky a volným komentářem 

B.3. Soubor otázek bude sestaven zvlášť pro ateliérovou výuku a pro ostatní 
předměty, max. počet otázek v jednom souboru je 7 

B.4. Výsledek hodnocení má pouze informativní váhu 
B.5. Všechny výsledky hodnocení (vyjma komentáře) jsou zveřejněné všem 

akademickým pracovníkům 
B.6. Volný komentář je zveřejněn pouze adresátovi (hodnocenému 

vyučujícímu) 



B.7. Případné vulgarismy budou z komentářů odstraněny, adresát má 
možnost odpovědi na komentář  

B.8. Hodnocení se účastní studenti bakalářského a magisterského studia 
B.9. Vhodnou propagací je nutno zajistit maximální možnou účast studentů v 

systému hodnocení 
 
Hlasování AS FA VUT pro usnesení s uvedenými změnami: 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
   

5. Závěr 
 

Předseda senátu navrhnul termín 9. Zasedání akademického senátu na 30. 5. 
2012, 9:00 hodin, v místnosti A 117. 
Přítomní senátoři návrh jednohlasně odsouhlasili 11 hlasy. 

 
Předseda senátu představil předběžný program 9. zasedání AS FA. 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 9. zasedání AS FA 
2. Projednání navrhovaného rozpočtu FA 
3. Různé, závěr 
 

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

 

 

 

1. AS FA přijal usnesení ve věci systému a pravidel hodnocení výuky na FA 
VUT v Brně 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 24.4. 2012 

Verifikoval:    prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 26.4. 2012 


