
 
ZÁPIS 14. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 4.12. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 14:10, konec jednání: 17:00 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 14. zasedání AS FA 

2. Náměty pro aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2013  

3. Zpráva děkana o nápravě ve věci ankety pro hodnocení výuky studenty  

4. Soulad organizační struktury se Statutem FA  

5. Nákup literatury do fakultní knihovny  

6. Aktuální čerpání rozpočtu 2012  

7. Různé  

8. Závěr  

 
Přítomni:  

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

 Klára Vejvodová  
 
Členové: 
 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Omluven od 16.00 
Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 
Ing. arch. Nicol Galeová 15:00 – 16:00 omluvena 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. od 15.00. 
MgA. Jan Šebánek 
Ing. arch. Ondřej Chybík od 15.00. 
Ing. arch. Michal Krištof od 15.00. 
Kateřina Kunzová  
Roman Ženatý 
 
Hosté: 
 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc. 
Mgr. Filip Havlíček 
doc.Ing.arch. Jiří Palacký, Ph.D. 
Ing.arch. Bohumila Hybská  
Barbora Jakubíková  



doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.  
prof. Ing.arch. Hana Urbášková, PhD.  
doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. 
Šárka Červinková 
Martin Blažek 
Martin Barák 
 
Nepřítomni: 
Ing. arch. Jan Kratochvíl (omluven) 
Ing. arch. Pavel Jura (omluven) 
 
 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

 
 

Předseda AS FA předložil senátu program 14. zasedání AS za účasti 
všech přizvaných hostů a navrhnul změny v programu tohoto zasedání. Nově 
žádal o zařazení bodu č. 2., a to Diskuze nad závěry plynoucí z usnesení AS 
FA – schválení rozpočtu 2012 ze dne 18.6.2012 a o přesunutí bodu Soulad 
organizační struktury se Statutem FA, které navrhoval arch. Kratochvíl, který 
je však nepřítomen, a to na další zasedání AS.  

 
Nově navrhovaný program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 14. zasedání AS FA 

2. Diskuze nad závěry plynoucí z usnesení AS FA – schválení rozpočtu 2012 

ze dne 18.6.2012 

3. Náměty pro aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2013  

4. Zpráva děkana o nápravě ve věci ankety pro hodnocení výuky studenty  

5. Nákup literatury do fakultní knihovny  

6. Aktuální čerpání rozpočtu 2012  

7. Různé  

8. Závěr 

Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 
 
Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 



2. Diskuze nad závěry plynoucí z usnesení AS FA ze dne 18.6.2012 

 

Předseda AS FA přečetl závěrečná usnesení ze zasedání ze dne 
18.6.2012: 

 
„ AS FA schvaluje návrh rozpočtu FA VUT pro rok 2012 a vyzývá vedení 

fakulty architektury, aby připravilo pravidla pro nakládání s prostředky 
získanými zaměstnanci či ústavy FA do kapitoly vlastní příjmy, aby připravilo 
pravidla pro nakládání s financemi z rozvojových projektů a stipendijního 
fondu, aby do října 2012 předložilo náměty na využití prostředků z investičního 
fondu a fondu provozních prostředků.“ 

  
dále: 
 
„ AS FA dále vyzývá vedení fakulty, aby vytvořilo alternativní návrhy na 

přidělování prostředků z rozpočtu na jednotlivé ústavy tak, aby způsob jejich 
rozdělování zajistil odpovídající provoz ústavů, měl motivační charakter a 
explicitně negeneroval personální bytnění ústavů, čili neodvisel pouze od 
počtu pracovních úvazků a dále aby vytvořilo a vyhodnotilo alternativní formy 
statutu výuky kreslení v terénu (nyní ve Znojmě).“ 

 
Následně vyzval kompetentní osoby k vyjádření k těmto bodům. Termín 

pro návrh, popř. revizi pravidel byl do konce října 2012. Diskuse nad tématem 
Pravidla a přidělování prostředků by měla být uzavřena  ještě před 
schvalováním rozpočtu pro r.2013.  

Slova se ujal Mgr. Havlíček. 
Vedlejší příjmy jsou zatím předem určeny a vyčerpány za účelem, pro které 

byly získány.  
Předseda senátu zdůraznil, že nastavení jasných pravidel předpokládalo 

zvýšení motivačního charakteru. Předpokladem je zřízení účelových fondů. 
Nastavení transparentního pravidla na přerozdělování příjmů by usnadnilo 
např. komunikaci se sponzorem (nutno vědět kolik % bude odevzdáno fakultě, 
podle toho určena výše požadované částky).  

Mgr. Havlíček vznesl názor, že tímto pravidlem by se mohl stát koeficient 
nákladovosti pro aktuální rok. Letos se jednalo o 28%. Finanční prostředky by 
tedy byly rozděleny v tomto poměru, finanční částka ve výši koeficientu 
nákladovosti by byla přidělena fakultě, zbytek ústavu.  

V této souvislosti bylo otevřeno téma přípravných kurzů. MgA. Šebánek o 
tomto nechtěl dále diskutovat vzhledem k absenci kolegy arch. Kratochvíla, 
kterého se tato problematika také týká.  

 
Předseda uzavřel tuto část diskuze a dotazoval se na druhé přednesené 

usnesení a pokročilost v této otázce. 
 
Děkan fakulty představil čtyři koncepty pravidel k tomuto usnesení týkající 

se rozvojových projektů. Předseda senátu vyzývá členy ekonomické pracovní 
skupiny, aby tuto věc s panem děkanem projednali a s výsledkem jednání 
seznámili ostatní členy AS FA. Pan děkan s tímto postupem souhlasil, všem 
členům ekonomické pracovní skupiny zašle přednesené body (koncepty).  

 



 
3. Náměty pro aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2013  

Náměty, které někteří senátoři navrhli k připravované ADZ byly shrnuty do 
zprávy, dle jednotlivých témat, a předloženy členům AS FA v tištěné podobě. 

 
- Námět ke Struktuře dokumentu ADZ /předkládá arch.Ponešová/ 
- Modernizace učeben a pracovišť FA, včetně vybavení fotokomory a 

modelárny / předkládá ekonomická prac.skupina AS, arch.Jura, studentská část 
AS, arch. Ponešová/ 

- Výuka /provázanost s ateliérovou tvorbou/předkládá studentská část AS/ 
- Mezinárodní spolupráce /předkládá studentská část AS/ 
- Public Relations /předkládá prof.Pelčák/ 
- Grantová politika FA a strategické projekty /předkládá arch.Galeová/ 

 
Pozn. V 15:00 se k zasedání se připojila Ing.arch. Barbora Ponešová  
 

K výše uvedeným bodům se v diskuzi mezi senátory připojil pan děkan, 
tajemník fakulty, a proděkanka pro studium. Předseda AS připomenul, že před 
rokem probíhalo jednání na téma zřízení pozice PR managera a koordinátora 
grantových projektů, ale doposud nebyl řečen jasný výsledek.  

 
 

Pozn. V 15:10 se k zasedání se připojil  Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing.arch. Krištof. 
 
Pan děkan poděkoval za náměty senátorů, relevantní připomínky zapracuje.  
 

4. Zpráva děkana o nápravě ve věci ankety pro hodnocení výuky studenty  

Děkan fakulty přizval doc. Viktorina k vysvětlení předložených bodů. Doc. 
Viktorin úvodem vysvětlil historii systému: v letech 2006-2007 vznikl systém pro 
hodnocení výuky, tento model byl testován na všech fakultách VUT kromě fakulty 
architektury a FAVU. Tzn. pokud se FA nepodílela na vývoji systému, nelze do 
něj dle doc. Viktorina nyní vstoupit. Mnohé požadované úpravy tudíž nejsou 
možné. Vyvinout vlastní systém, pouze pro potřeby FA je dle doc. Viktorina velice 
obtížné a trvalo by to dle doc. Viktorina min. 2-3 roky.  

 
Doc. Viktorin komentoval veškeré připomínky vypracované pracovní skupinou 

pro hodnocení výuky předložené na předchozím zasedání AS FA: 
 
Pozn. V 16:00 zasedání opustil doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 

 
Předseda senátu uzavírá diskuzi a navrhuje individuální setkání pracovní 

skupiny pro hodnocení výuky s panem doc. Viktorinem.  
 

5. Nákup literatury do fakultní knihovny 

Ing. Petříčková referovala o průběhu jednání knihovní rady ve věci nákupu 
literatury a předala slovo proděkanovi Palackému (předseda knihovní rady), který 
přečetl zápis z tohoto jednání. 

Požadavky Ústavů na nákup konkrétních titulů byly akceptovány v plném 
rozsahu.  



Zapojení studentů do výběru zakupovaných knih doposud nebylo v knihovním 
řádu uvedeno, proto je možné studentům nabídnout, aby se zapojili do výběru 
knih, a to pomocí knihy objednávek.  

 
Předseda poznamenal, že tento bod byl na program zasedání zařazen na 

žádost arch. Kratochvíla, který je však nepřítomen. Dále se dotazoval, zda částka 
určena na nákup knih bude relevantně dočerpána.  

Proděkan Palacký konstatoval, že částka bude vyčerpána. Aktuální zůstatek 
činí 26 tis.  

 
 

6. Aktuální čerpání rozpočtu 2012  

Mgr. Havlíček stručně představil stav aktuálního čerpání rozpočtu pro rok 
2012 mající pouze informativní charakter. Další čerpání bude aktualizováno v lednu 
2013 po uzávěrce.  

Předseda se dotazoval na čerpání z rozvojových projektů a jak z těchto fondů 
čerpat, což bylo předmětem zasedání AS FA ze 18.6.2012 (viz. usnesení). Mgr. 
Havlíček v této otázce neměl co předložit.  

 
 
 

7. Různé 
 
Seznam nově zakoupené literatury bude zveřejněn na webových stránkách 

fakulty, nutno sledovat.  
 
Arch. Hybská poreferovala o průběhu velkého senátu: projednává se 

aktualizace dlouhodobého záměru, rozpočet atp., pedagogická zátěž, impaktovaný 
časopis.  

 
Děkan připomíná nutnost účastnit se kolegia děkana v úterý 11.12. ve 13:00. 

Kolegium je otevřeno všem akademickým pracovníkům.  
 
Studentská platforma RADAR společně se SOFOU informovali o dni 

otevřených ateliérů, který je stanoven na 8.1.2013. Každý ústav navrhování bude mít 
stanovenou hodinu určenou na svou prezentaci ateliérových témat, a to ve svém 
ateliéru. Proděkan Palacký připomenul, že ateliérová výuka probíhá také na ústavu 
teorie.  

 
Sl. Červinková, členka občanského sdružení SOFA, referovala o náplni a 

činnosti SOFA. SOFA vznikla, jako občanské sdružení na podporu školního 
prostředí. Médii je však vnímána jako jediný nástroj PR fakulty architektury, což již 
přesahuje rámec náplně SOFA. Doporučení ze strany senátorů směřovala na 
spolupráci s proděkanem pro vnější vztahy Palackým. Diskuze na toto téma opět 
vyústila v potřebu zřízení pozice PR managera.  

 
Dalším bodem diskuze byla otázka autorských práv a prezentace prací 

studentů architektury (práce studentů jsou duševním vlastnictvím fakulty, prezentace 
možná pouze se svolením – souhlasem vedoucího práce a informovanosti vedení 
FA).  



 

Předseda senátu navrhnul termín 15. zasedání akademického senátu na      
15. 1. 2012,13:00 hodin, v místnosti A 117.  

 Předseda senátu představil předběžný program 15. zasedání AS FA: 

 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 15. zasedání AS FA 
2. Zpráva pracovní skupiny pro ekonomii o závěrech jednání 

s vedením fakulty ve věci naplnění usnesení 11. zasedání AS FA 
3. Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení výuky o závěrech 

pracovního jednání ve věci požadované nápravy Ankety pro 
hodnocení výuky 

4. Soulad organizační struktury se statutem FA 
5. Různé 
6. Závěr 
 
 

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

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 11.12. 2012 

Verifikoval:    prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 13.12. 2012 


