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Principiálně: 
 

 propojit studentský element s vedením a zaměstnanci školy, vtáhnout jej do procesu jako 
partnera, reagovat na jeho potřeby, informovat jej  

 akcentovat ateliérovou tvorbu, která syntetizuje dílčí předměty výuky, ateliér jako základní 
projev a výsledek studenta 

 popsat a konkrétně charakterizovat „ideální“ obraz absolventa, který má opouštět školu, tomu 
přizpůsobit jeho výuku a účast pedagogů i zaměstnanců školy na tomto procesu (popsat ono 
světlo na konci tunelu) 

 vnímat současné společenské trendy (nejen architektonické) – modro-zeleno, technologie, 
softwary, digitalizace, cena stavění, plánování měst a krajiny, téma 4.0.,… propojit s výukou 

 propojit a zkoordinovat všechny dílčí složky školy jako instituce 
 princip zpětné vazby 
 vtáhnout FA do české architektonické komunity 
 spolupracovat s ostatními školami architektury v ČR 
 pěstovat osobnost studenta, princip osobního příběhu, méně specializace - více všestrannosti, 

komplexnosti 
 definovat a dodržovat pravidla výukového plánu 
 výzkum a teorii propojit s aktuálním děním v architektuře i světě obecně, zavést jako obor, 

akcentovat 
 
Dílčí kapitoly: 

 
1. ATELIÉR JAKO ZÁKLADNÍ PROJEV STUDENTA. 

Přehodnotit a zkontrolovat současnou strukturu kreditů, chtít, aby ateliér byl základní 
projev, skrze který hodnotíme studenta. Přestat studenty přetěžovat, nejvíce kreditů dát 
ateliéru, zavést, aby se studentům vyplatilo do něj vložit nejvíce času. Ateliérová tvorba 
má být syntetizujícím a finálním projevem výuky, schopností studenta. Studenti nyní 
zvažují, které předměty jsou pro ně fatální, tomu podřizují vklad energie a času. Za 
ateliéry se v současnosti v podstatě nevyhazuje, za pomocné, dílčí předměty ano. 
Nezdravé, nutno, aby hrozil vyhazov i za ateliéry, tím se zvedne jejich úroveň.   
 

2. PROPOJIT PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE SE STUDENTY. 
Založit platformu, která propojuje studenty s vedením a zaměstnanci, studenti musí mít 
možnost ovlivňovat charakter školy – např. Xčlenná rada studentů, která je zvána na 
zásadní setkání vedení, dát jí odpovědnost / vyžadovat její odpovědnost. 
 

3. MODRO-ZELENO. 
Otázky klimatu, technologií, energií, úspornosti stavění, krajiny = zbavit se pokrytectví, 
političnosti a klišé, vzít modro-zeleno jako výzvu k posunu, odmítnout slepé cesty (baterie, 
složité technologie zatěžující rozpočet, působící zrychlené morální zastarávání domů), 
vyjádřit se k současnému trendu domů na 20let neb takto se nikdy nestavělo. Zavést 
přímo a konkrétně do výuky, např. do Pozemního stavitelství (stavební fyzika, detaily, 
skladby konstrukcí, tzb – topení, chlazení, zásobování vodou, odkanalizovávání budov). 

 
4. PROPOJIT MODERNÍ TECHNOLOGIE A SOFTWARY S NEJPROSTŠÍMI PŘÍSTUPY. 

Ovládat technologie, softwary ale umět kreslit tužkou, modelovat ve virtuálním prostředí i 
dělat skutečné fyzické modely, být rozkročen, milovat technologie a milovat jednoduchost. 
 

5. PROPOJIT ATELIÉRY S MOLABEM, DESIGNEM, KRAJINÁŘI I IT. 
Použít jejich každého know-how pro pozvednutí úrovně školy jako celku, IT mohou např. 
vyvíjet softwary pro architekty, krajináři se podílet na urbanismu, zasahovat do 



industrializace krajiny, designéři mohou být činní ve veřejném prostoru. U designu chci dát 
důraz na aktualizaci jejich zadání, odejít od návrhu židle více k potřebám současného 
hybridního a složitě propojeného světa.  
 

6. VÝZKUM A TEORIE. 
Výzkum a teorii architektury propojit s aktuálním děním v architektuře i světě obecně, 
zavést jako obor v rámci magisterského studia (k diskusi v rámci FA), např. teorii 
prostředí, výzkum technologií, které ovlivňují stavění (umělá prostředí budov, ostrovní 
systémy, soběstačnost), téma plánování krajiny, témata dopravy, výzkum developmentu 
krajiny a rozvoje sídel, památková péče v rámci současnosti, zahušťování měst a 
urbanistických krajin, dopady změn a dění v rámci 4.0., sledovat trendy (Global Trends 
2040), ročenky a zprávy zajímavých či vlivných institucí, sledovat programy EU (Fit for 55, 
Farm to Fork) neb ovlivňují nepřímo navrhování a směřují technologie i dění ve 
společnosti, tím i legislativu. 

 
7. OTEVŘÍT BUDOVU. 

Umožnit pracovat do večera i o víkendu, vrátit studenty do školy, zrušit zákazy stěhování 
stolů, úpravy ateliéru. Škola musí být dílna, musí snést zacházení, lidský živel. 

 
8. PROPOJIT FA S DALŠÍMI SOUČÁSTMI ARCHITEKTONICKÉ KOMUNITY JAKO 

CELKU V RÁMCI ČR. 
Propojit FA s ČKA, médii, spolky, Kruhem, CAMPEM, … = vznik celorepublikové 
platformy, spolupráce mezi jednotlivými školami architektur. Zkusit postavit spolupráci a 
odstavit vzájemné soutěžení či nezájem. 

 
9. OSOBNÍ PŘÍBĚH. 

Ve výuce nechť jde primárně o individuální lidský příběh studenta, teprve poté o známku 
či úspěch při závěrečné obhajobě. Z osobní zkušenosti vím, že závěrečné finální 
hodnocení nemusí postihovat skutečnou kvalitu práce, nemusí charakterizovat cestu 
studenta výukou. Jsme společnost soustředěná na výsledky, rychlé, viditelné a snadno 
popsatelné. To se zákonitě promítá do škol, nejen vysokých. Nestíháme pak registrovat 
pocity, vnitřní svět jedince, jeho souznění či odcizení vůči světu.  Již na škole zažije mladý 
člověk, jenž je nepopsaný list papíru, boj a neustálou soutěž. Toto bych chtěl změnit či 
alespoň nabídnout jiný pohled, bude-li to v mých silách v rámci systému a instituce, kterou 
chci na druhou stranu respektovat. Vystopování a vytvoření osobního příběhu pro 
každého studenta, bude-li o to stát. Kéž bychom diplomem vypouštěli osobnost, nikoliv jen 
architekta. Uvědomuji si, že tato výsada bude patřit jen těm, kteří o to stojí. 
 

10. NAMÍSTO MNOŽSTVÍ DROBNÝCH ČINNOSTÍ HLUBŠÍ PROŽITÍ JEDNÉ.  
Viděl jsem, že někdo je schopen semestr neprožívat, nekomunikovat, na závěr však 
předložit „profesionální“ práci. Většinou však v tomto případě za výsledkem není onen 
příběh, snaha, prožití, obsah. Jiní celý semestr hledají a dotrápí se až do konce. Stále 
řeší, vydávají se do slepých uliček, pracují, občas prohrávají, jejich práce není atraktivní 
vizuálně, obsahově však ano. Tito lidé pro mne představují poctivý článek společnosti, i 
když nejsou „dokonalí a úspěšní“. Další věcí, kterou cítím je, že studenti stíhají vše – 
školu, práci, zábavu, architekturu, cesty do Paříže, večírky, sport, kamarády, lásky. 
Nevím, zda to nevede k rozkouskování osobnosti, porovnávám v duchu počet jejich aktivit 
s počtem těch našich v době studia. Rád bych přispěl ke scelení práce, kterou musí 
studenti odevzdat, výraznějším hierarchizováním jejich částí, něco důležité je, něco méně.  

 
11. JEDNODUCHOST, SJEDNOCENÍ.  

Studenti kladou přílišný důraz na vizuální stránku věci. Velké plachty, velké nápisy, krásní 
lidé ve vizualizacích, dramatická mračna. Nahlédneme-li však do dispozic, konstrukce či 
detailu, jsme překvapeni. Vím, že v dnešní době v architektonické praxi rozhoduje styl a 
presentace, nedořešené problémy dispozic, konstrukce či ekonomie však pak řeší 
stavební firma přímo s klientem či technickým dozorem, architekt ztrácí autoritu a do 
klíčových diskusí není jako partner zván. Snažíme se maximálně být na stavbě, 
komunikovat s řemeslníky, řídit se zdravým rozumem. Internet a další informační zdroje se 
chovají stejně jako v jiných oborech – majoritní trend k čím dál větší sofistikovanosti 
stavebnictví, jeho zranitelnosti, závislosti na technologiích, tlaky na pasivitu domu, 



speciální detaily, které již v době svého provedení jsou zastaralé. To vše prodražuje 
stavění, dělá uživatele závislým, jde o roztočenou spirálu, která se jen zrychluje. Na 
druhou stranu právě znalost nejaktuálnějších technologií znamená sebedůvěru, rozhled, 
ukotvení v současném světě, schopnost uvědomovat si souvislosti. V rámci případného 
vedení školy chci klást důraz na jednoduchost návrhu i jeho presentace. Informovanost o 
světě, avšak zdravý odstup od trendů a módy.  

 
12. MIMOOBOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ.  

Škola je často poslední možnost učit se, málokdo z nás je schopen se vzdělávat celý život 
systematicky. Denní povinnosti, placení daní, konfrontace se složitým systémem, rozsáhlá 
administrativa, to vše vede k postupné odevzdanosti a vyhoření. Studenti mají nyní více 
možností a aktivit, programově se však nevzdělávají, málokdy na něčem pracují skutečně 
dlouhodobě. V rámci výuky jsem zavedl systém přednášek z cizích oborů, aby studenti 
nepřemýšleli jen jako architekti. Zařídili jsme přednášku matematika, astronoma, 
esoterika, biomimetika, lékaře. Pokračovat v tomto systému přednášek inspirativních lidí 
mimo architekturu. Přímo pověřit někoho, kdo se tím bude zabývat, podpořit již běžící 
vzdělávací cykly v rámci FA (např. Universita třetího věku). 

 
13. STŘÍDÁNÍ TYPŮ ZADÁNÍ. 

Dlouhodobě bych rád, aby se v ateliérech střídala témata, měřítko i míra reálnosti. Jednou 
bytovka, jindy architektonické sci-fi, abstraktní úloha v megaměřítku, osvěžuje, udržuje 
ducha studenta, ale i pedagoga ve střehu.  

 
14. ŘEMESLO, NÁSTROJE. 

Jak projekt představit? Výhradní orientace na počítač je málo. Studovat a ovládat 
minimální techniky a nástroje, hledat jejich možnosti. Např. 1 A4, 1 tužka. Minimalizace 
nástrojů nutí vše vložit do obsahu. Považuji za nutné, aby studenti ovládali počítače, byli 
obeznámeni se softwary, musí však umět kreslit, vytvářet skicy, zkratky, udělat rychlý 
pracovní model, musí umět věc popsat, musí umět mluvit (správnou češtinou, správnou 
angličtinou). Už v tomto věku nutno umět nedělat zbytečnou práci, naučit se úspornosti a 
efektivitě.  

 
15. KOMPLEXNOST. 

Ne všichni studenti se budou dále v životě věnovat architektuře formou vedení či 
spolupráce v architektonické kanceláři. Aktuální trend vedoucí ke specializaci člověka 
vede k jeho zranitelnosti v případě, že nemůže najít uplatnění v jediném oboru, který 
ovládá. Architektura je naštěstí komplexní obor zasahující do mnoha jiných oblastí ( 
urbanismus/krajinné plánování, sociologie, developing, právo, ekonomie, futurologie, 
logistika provozů, reklama, design, reality, … ). Není v silách vedoucího ateliéru připravit 
studenta na pohyb ve všech těchto souvisejících oborech, mohu však studenta přivést 
k úvaze nad komplexností jeho osobnosti. Jakou formou? Vzděláváním v jiných oborech, 
viz. bod výše. a motivací k mimoškolním aktivitám, jež mu může rozvinout jeho osobnost. 
Pokud nežije člověk jen architekturou, je propojen s více barvami lidské existence, 
obsáhne více prostoru světa. Naše současné školství jsou úzce specializovaná pracoviště 
tlačící na měřitelný výkon, shánění kreditů a plnění úkolů. Přemíra informací zahlcuje, 
není prostor pro prožití těch pár důležitých let v životě mladého člověka. Matematické 
školy se zabývají jen matematikou, ačkoliv ta souvisí s filosofií, filosofické a humanitní 
obory nevyučují matematiku, ačkoliv její původní význam byl filosofický a popisoval spíše 
uspořádání světa, sportovní školy požadují takový výkon ve vrcholovém sportu, že 
nezbývá čas na rozvoj mysli, která však onen výkon ovlivňuje. Mluvíte-li s úspěšným 
absolventem, vidíte výborně připravené kolečko do mašinky. Antické školy, které 
pěstovaly všechny stránky lidské osobnosti, rozvíjely mysl i tělesné schopnosti současně 
jsou překonány úzkou specializací. Udržuji a hledám aktivity mimo, nechci a nejsem jen 
architekt. Doufám, že tak mohu vidět svět pokorněji, v širších souvislostech. Připravovat 
studenty i na jiné možnosti začlenění se do pracovního procesu. 

 
16. PODPOROVAT CHARAKTERY ATELIÉRŮ. 

FA má vícero ateliérů, každý představuje určitý přístup, tento obraz podporovat, nutit jejich 
vedoucí, aby hledali svůj obraz a ten presentovali.  

 



17. HIERARCHIE ATELIÉRU I STUDENTSTVA JAKO CELKU. 
Jako pedagog si uvědomuji odlišnost studentů dle jejich zkušeností, věku, dokonce i 
národnosti. Správně a v dobrém chápané dělení na „zelenáče“ a „mazáky“ nepředstavuje 
diskriminaci, oba přinášejí svou výhodu – ti mladší mohou svým čistým nadšením a 
nezatížeností znalostmi trendů a slavných jmen znamenat inspiraci pro ty starší. Starší 
mohou mladším nabídnout efektivnost, zkušenost, odbornou znalost. Propojit studenty 
věkově.  
 

18. TÉMA ZANU. 
Zapojit je do chodu, věnovat pozornost, nepovyšovat se. Sledovat výsledky ZANu, zapojit 
do soutěží. 

 
19. ZDROJE, PENÍZE. 

Prověřit všechny možnosti příjmů na FA (dary, sponzoři, stavebnictví, investovat do školy 
a zejména do jejího okolí, pracovat na živém kampusu, aby studenti měli důvod zůstat a 
pracovat do pozdních hodin). 
 

20. NEMĚNIT PRAVIDLA STUDIJNÍHO PLÁNU V KRÁTKÉ DOBĚ BĚHEM PROCESU. 
Studenti musí mít možnost naplánovat si cestu školou. Přehodnotit, případně upravit, 
následně však dodržovat studijní plán po předem danou dobu, dopředu informovat o 
změnách. 
 

21. POSÍLIT ČI TAM, KDE NENÍ VYTVOŘIT PRINCIP ZPĚTNÉ VAZBY. 
Pedagogové by měli vyžadovat zpětnou vazbu na způsob své výuky, studenti by měli mít 
možnost ji vyjádřit, případně i tajně, aby se cítili svobodni. Vytvoření studentského 
ombudsmana. 
 

22. V PŘÍPADĚ ZAVEDENÍ ONLINE VÝUKY KONTROLOVAT, ZDA A JAK PROBÍHÁ. 
Online výuka nesmí být snížení aktivit školy, aktivně kontrolovat, zda a jak probíhá, zda se 
něco nezpomaluje, zda něco neusnulo, neskomírá. Bude pravděpodobně nutné pro 
budoucí časy. Nebát se nekorektně říci, že online výuka je náhražka, musí být vždy 
druhořadá a nebude nikdy tak kvalitní, jako osobní kontakt.   
 

23. SPA. 
Brát jej jako partnera, respektovat jeho historii a vše dobré, co již za dlouhou dobu vykonal 
(Olověný Dušan, Beánie, Zkušenosti, …). SPA by neměl suplovat či pomáhat v činnosti 
některých Oddělení (např. PR či Oddělení vnějších vztahů). Totéž se týká dalších 
fungujících studentských spolků či sdružení (Faliban). 

 
24. PROPOJIT FA S OSTATNÍMI ŠKOLAMI V RÁMCI ČR. 

Propojit FA s AVU, VŠUP, TUL, VUT Brno. Odbourat vzájemně si škodící soutěžení, 
konfrontaci, odliv či přelévání studentů, naopak začít spolupracovat, např. zavést 
společnou Ročenku výsledků ateliérové tvorby (ušetří se náklady, nyní každý tiskne za 
sebe), zavést společnou soutěž studentských projektů, presentovat za ČR světu, 
porovnávat se tím s ním. 
 

25. PŘESNĚ DEFINOVAT A DODRŽOVAT PRAVIDLA PRO ZAHRANIČNÍ STÁŽE A 
ERASMUS. 
Např. uznávat některé předměty, které student absolvuje v rámci Erasmu, či zahraniční 
stáže, dopředu definovat, aby šlo plánovat, promýšlet. Kontrolu lze provádět vyplněním 
dotazníků, které potvrdí vždy vedoucí stáže či školy v rámci Erasmu. 
 

26. POVINNÁ PRAXE NA STAVBĚ. 
Získání zkušenosti ze světa stavění nikoliv pobytem v architektonickém ateliéru, ale přímo 
na staveništi (přípravář, rozpočtář, pomocník stavbyvedoucího). Vrací studenta na zem, 
připravuje na praxi, dodává mu přímé a konkrétní zkušenosti, profesionalizuje ohledně 
cen, detailů, způsobu provádění profesí, kontaktuje se všemi lidmi v rámci stavebního 
procesu. 
 

27. ÚPRAVA PŘEDMĚTŮ VÝUKY. 



Posílit rozpočtování staveb, aktuální legislativu v rámci ČR, právo – smlouvy, otázky 
odpovědnosti, jak řešit případné spory na stavbě, developing a plánování, informovat o 
výkonu státní správy, dát povědomí o dotčených orgánech státní správy, atd. 
 

28. ZVIDITELNIT CIPS. 
Lidská tvář, není však o ní moc slyšet. 

 
29. VERTIKALNÍ ČI HORIZONTALNÍ STRUKTURA ŠKOLY? 

Vést o tom diskusi, zkontrolovat efektivnost nyní běžícího systému, definovat 
zodpovědnosti, vyžadovat a naplňovat konkrétní úkoly jednotlivých pracovišť školy. 

 
30. PROPOJIT DÍLČÍ ORGÁNY ŠKOLY – AKADEMICKÉ, PROVOZNÍ, VÝUKOVÉ, + 

VÝZKUMNÁ CENTRA, DÍLNY, MOLAB, ÚSTAVY MEZI SEBOU, ZAVÉST 
KOORDINACI – KDO TOTO VŠE NYNÍ SPOJUJE? ZAVÉST FUNKCI SPOJKY ČI 
KOORDINÁTORA. 
Koordinace, organizace, propojení, hlava musí vědět, co dělá ruka, může se na ní obrátit, 
spolehnout. Koordinátor Ústavů = umožní jednotnou vizi po nějaký čas. 

 
31. AKADEMICKÁ PŮDA, CECH, ZAPOJENÍ FA DO DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI, 

VYJADŘOVAT SE K VEŘEJNÉMU DĚNÍ. 
Návrat k tradiční funkci akademické půdy, škola jako instituce musí být viditelná v médiích, 
aktivně se vyjadřovat. Akademická půda bývala půdou živnou pro alternativní názory, 
postoje, teze. Někdy i politickou platformou. Dnes jsme rezignovali na tuto původní funkci 
školy jako instituce, vzdělávání není postoj k životu, cesta, ale pouhá investice, splnění 
povinnosti či image člověka, což je málo, podstata vzdělání je širší. 

 
32. VYUŽÍVAT MOŽNOSTÍ NABÍZENÝCH ŠKOLOU (JE JICH HODNĚ) – STUDENTY I 

PEDAGOGY, OBĚ STRANY TLAČIT K SEBEVZDĚLÁVÁNÍ. 
Zkvalitní obecnou vzdělanost školy – více aktivní studenti i pedagogové, různé programy, 
inkubátory InQbay, Erasmus pro pedagogy, grantové soutěže, možnosti kurzů, universita 
třetího věku, to vše více zviditelnit, nefungující věci, či ty, o které není zájem zrušit. 
 

33. DIGITALIZACE INFORMACÍ, JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ, SJEDNOCENÍ. 
Instituce nabízí, obsahuje a přináší obrovské množství informací a aktualit, podporovat, 
zdůrazňovat a vyžadovat používání jednotného zdroje, případně jej sjednotit, případně jej 
vytvořit (na webu nyní velké a nepříliš přehledné množství aplikací, odkazů, možností.),. 

 
34. ZAMĚŘIT SE NA KOMISI STUDIJNÍHO PLÁNU. 

Ovlivňuje přímo náplň studia studentům, aktualizovat, zkontrolovat, zda naplňuje skutečné 
a současné potřeby studentů, aktuálních trendů, porovnat se zahraničními školami, 
případně upravit. 
 

35. PODPOROVAT ČESKOU CESTU, HLEDAT JI. 
Hledat a podporovat národní charakteristiky, zdroje, legendy a hodnoty, posilovat tím 
význam ČR v rámci globálního světa, viz současné způsoby ve vzdělávání v Dánsku, 
Holandsku, Finsku, Švýcarsku. Hledat českou cestu v architektuře. 
 

36. VZDĚLÁVAT I DOSPĚLÉ. 
Vyvíjí-li se pedagog, vzdělává a zlepšuje, přímo tím ovlivňuje žáka. Vyžadovat, 
podporovat a motivovat neustálé vzdělávání a osobní posun pedagogů (např. formou 
odměn ku mzdě). 
 

37. ŽENSKÝ PODÍL. 
Na první pohled je výrazně méně žen ve vedení školy, v habilitacích, v akademických 
titulech. Podporovat, vyzývat, motivovat, nabízet, tím zvýšit jejich podíl a přímou účast na 
vedení i správě školy.  
  

38. VYŽADOVAT PRESENTOVÁNÍ PRÁCE. 
Zlepšit informovanost o konkrétních činnostech jednotlivých Ústavů, Oddělení, Komisí, 
Ateliérů či Výzkumných center. Vyžadovat pravidelné předkládání výsledky jejich činnosti. 



Zavést pravidelné presentace. Např. Národní technická knihovna – vědí studenti, co zde 
je, co právě přišlo? Odkazy skvělé, ale využívá je někdo? Nabízet se, informovat o sobě, 
motivovat se všichni navzájem. 
 

39. ZÁKLADNÍ ELEMENT, KVŮLI KTERÉ INSTITUCE EXISTUJE, JE ŽÁK. 
Základním stavebním kamenem a cílem školy je student – skrze něj je prováděna 
pedagogická činnost, zaměstnanci a pedagogové jsou partnery pro tento element. 
Soustředit se na něj, dát mu co nejlepší podmínky, vyžadovat od něj však co nejlepší 
výsledky, je-li žák spokojen, těší-li se do školy, cítí-li se s ní identifikován, vykazuje lepší 
výsledky vzdělávacího procesu (příměr fotbalového týmu). Péče se vrátí ve zlepšení 
architektury v rámci ČR. 
 

40. ZÁJEM, AKTIVNOST, ANGAŽOVANOST. 
Nejhorší je pro studenta nezájem, nejlepší komunikace, ba i kritika, vhled, zájem.  
 

41. A ZBYLÁ DROBNĚJŠÍ TÉMATA. 
Základ budiž samotný vzdělávací proces, učení se architektuře, ta cesta.  

 autentičnost 
 vzájemná interakce 
 studentský život (vzpomínky) 
 zábava 
 škola jako alternativa domova 
 ne-styl 
 vize. 

 
Chci propojovat, zjednodušovat, motivovat a vycházet ze současnosti. 
 
20.10.2021, David Kraus 
 
 
 
 


