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ZÁPIS 39. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 26. 8. 2014 
 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 11:00, konec jednání: 12:45 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.  
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA  
MgA. Jan Šebánek 
Michal Gabriel 
Bc. Kateřina Kunzová – místopředsedkyně AS FA 
Ing. arch. David Mikulášek  
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
Ing. arch. Jan Sochor  
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.  
Bc. Roman Ženatý  
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.  
 
Hosté: 
doc. Ing. arch. Iva Poslušná Ph.D. - statutární zástupkyně děkana 
Bc. Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA  
 
Nepřítomni: 
Bc. Petr Koláček 
Ing. arch. Michal Krištof  

 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 39. řádné zasedání Akademického senátu. 
 
1. Schválení programu 39. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Předseda AS seznámil senát s předběžným programem 39. řádného zasedání. 
 
Program zasedání: 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 39. řádného zasedání  
2. Vyjádření AS k Prohlášení ze dne 3.7.2014 
3. Různé 
4. Závěr 
 
Předseda AS vyzval senátory, aby se podělili o své připomínky k programu.  
 
Započala debata o druhém bodu programu.  Ta se týkala především toho, zda má senát právo se k zmíněnému 
prohlášení vyjadřovat jako celek, jako úřad, či zda by se měli senátoři vyjádřit jako skupina fyzických osob.  
Následně se senát shodl na tom, že druhý bod by měl být nazván rozprava nad současnou situací a jaký bude 
výsledek rozpravy, se teprve uvidí. 
 
Předseda AS znovu přednesl upravený program: 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 39. řádného zasedání  
2. Rozprava nad současnou situací 
3. Různé 
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4. Závěr 
 
USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 39. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0, 
Program byl schválen. 
 
2. Rozprava nad současnou situací 

 
Předseda AS načal tento bod programu otázkami formy a adresáta případné reakce na Prohlášení ze dne 
3.7.2014. Dále senát projednával, ke kterým konkrétním bodům by se měl senát vyjádřit a zda je vůbec třeba 
se k prohlášení vyjadřovat. V rámci této diskuse padla varování před informačním spamem,   
Konkrétní formulací první verze prohlášení byl pověřen MgA. Šebánek. 

 
Dále se rozprava ubírala směrem k otázce, zda informovat a konfrontovat se současným stavem věcí na 
fakultě rektora VUT a AS VUT.  Senát se shodl na tom, že informativní schůzka s rektorem univerzity by byla 
žádoucí a měla by sloužit k vzájemné výměně informací o současném stavu věci jmenování či nejmenování 
kandidáta na jmenování děkanem do funkce. Předseda AS se zavázal, že bude tuto schůzku na rektorovi 
požadovat. 

 
V otázce informování o současné situaci AS VUT senát nedospěl ke shodě. Nakonec ale senátoři došli k 
závěru, že toto bude vhodnější znovu zvážit a prodiskutovat až po plánované schůzce s rektorem. 

 
Docentka Poslušná se přihlásila o slovo. Sdělila AS, že ona sama má již schůzku s rektorem dohodnutou, a že 
pokud by jí na této schůzce byly předány nové závažné veřejné informace, hodlá je předat senátu a 
akademické obci. 

 
3. Různé 

 
Předseda AS se dotázal senátorů, zda mají nějaké připomínky či jiné náměty k diskuzi. Ty byly ale zjevně 
vyčerpány v rámci předešlého bodu. 
 
Předseda AS zrekapituloval závěry vyplynulé ze zasedání: 

1. MgA. Šebánek zpracuje první verzi vyjádření AS k Prohlášení ze dne 3.7.2014 a pošle ji ostatním 
senátorům k připomínkám. 

2. Předseda AS Ing. arch. Jan Kratochvíl požádá rektora VUT o informační schůzku 
 
4. Závěr  

Předseda AS navrhl termín 40. zasedání AS FA VUT v Brně na 9. 9. 2014 v 9:00. Body programu budou 
doplněny. 

Předseda přednesl usnesení o termínu a místě konání 40. zasedání AS FA VUT v Brně a senát přikročil k 
hlasování. 
 
USNESENÍ: 
 
40. zasedání AS FA VUT proběhne dne 9. 9. 2014, v 9:00 v místnosti A17 

 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 
 
Konec 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 26. 8. 2014 
Verifikoval:  Ing. arch. Jan Kratochvíl     Dne: 8. 9. 2014 


