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Zápis z 2. zasedání AS FA ČVUT, konaného 15. 01. 2014 v  zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část: Červinková, Gabrielová, Guzik, Hlaváček P., Koucký, Plos, Rykl, 
Sedlák, Vorlík  
Senát – studentská část:  Fleischmann, Foglar, Tesař, Veis, Votoček 
Vedení školy: prof. Zavřel, prof. Lábus, prof. Dulla 
Další hosté: J. Horský, studenti  Martínková, Kuncl, Holeček, Hrabánek, Moravcová 
 
 
Zasedání zahájil předseda akademického senátu FA ČVUT JUDr. J. Plos. Následně se ujal slova 
děkan FA prof. Zavřel stručnou informací o nejbližších událostech školy: 

 komise pro hodnocení  ZANů  - čt. 16. 01. pod vedením doc. Brožové 
 komise pro hodnocení  ateliérů  - po. 13. 01.  
 losování studentů do komisí na obhajoby diplomních projektů – 06. 01. Podobně proběhnou 

obhajoby bakalářských prací. 
 22. 01.2014 – poslední zasedání Vědecké rady ve stávajícím složení. (Nový děkan sestaví 

novou VR) 
 EAAE – Evropská asociace architektonických škol – program na rok 2014 
 Přípravy na jmenování rektorů – nový rektor ČVUT od 01. 02. 2014 
 Grémium – granty, evropské projekty 

 
 
1 a) program 2. zasedání 
  
1. Úvod  
a) schválení programu 2. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z 1. zasedání AS FA ČVUT 
 
2. Informace o  

a)  předpokládané změně složení AS FA ČVUT (pravděpodobné odstoupení 
člena arch. Petra Hlaváčka, který by měl být pověřen funkcí proděkana, a 
přistoupení náhradníka arch. Jána Stempela 
1. b) informace zvoleného senátora AS ČVUT Josefa Váněho o 

nenastoupení mandátu; projednání podmínek vypsání doplňovacích voleb 
do AS ČVUT. 

  
3. Volba členů pracovních komisí AS FA ČVUT a jejich předsedů 

3.1: legislativní komise  
3.2: hospodářská komise  
3.3: komise struktury studia  
 

4. Zaměření, výkon a rozvrh (harmonogram) činnosti AS FA ČVUT 
4.1: rozprava o zaměření činnosti a hlavních sledovaných tématech/úkolech 

a/ legislativní a organizační komise (Plos) / návrh činnosti a náměty 
b/ hospodářská komise (Fleischmann) / návrh činnosti a náměty 
c/ komise struktury studia (Červinková) / návrh činnosti a náměty 

4.2: způsob výkonu činnosti (příprava a předkládání dokumentů pro jednání 
AS) 

4.3: předběžné termíny zasedání a harmonogram činnosti AS  
 

5. Informace o probíhající aktualizaci a přípravě úplných znění právních předpisů 
FA ČVUT (náměty na úpravy a novelizace) 
 
6. Různé 
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Senátor M. Fleischmann navrhl zařadit do bodu 6. Různé -  stížnost na koncepci 
předmětu VT1 a VT2. K předmětu VT1 a VT2 se vyslovila rovněž senátorka M. 
Gabrielová. 
Hlasování: 14 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 14 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil program 2. zasedání včetně výše uvedeného doplňujícího 
návrhu. 
 
 
1 b) schválení zápisu z 1. zasedání 

1. Zápis bude doplněn o presenční listinu hostů 
2. Do textu zápisu bude vložena mezera ve 3. ř. bodu 2. 

Hlasování: 14 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 14 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis 1. zasedání s výše uvedenými změnami. 
 
2. Změny: Senátor Petr Hlaváček bude pověřen funkcí proděkana a v případě 
odstoupení se vzdá členství v AS FA ČVUT. Jeho místo v AS FA ČVUT zaujme arch. 
Stempel. 
Senátor J.Váně bere zpět svůj návrh na odstoupení z AS ČVUT. Situace bude řešena 
oficiální omluvou absence v LS13/14 a nastoupením mandátu v ZS 14/15. AS FA ČVUT 
bere uvedené změny na vědomí. 
 
3. Volba členů pracovních komisí AS FA ČVUT:   

 
             3.1:Komise legislativní: Dr. Plos(14), arch. Sedlák (13), arch. Tesař (13) 
 
             3.2:Hospodářská komise: Dr.Plos (9), arch. Červinková (13), akad. mal. Gabrielová (11),                
. . .              doc.Jehlík (12), doc. Vorlík (12), M. Fleischmann (12), J. Votoček (12)   
   
             3.3: Komise struktury studia: arch. Červinková(14), doc. Jehlík(11), doc. Rykl (11),    . .  
                   mgr Guzik (12), Bc. Foglar (12), K.Veis (12) 
 
Všichni členové komisí byli zvoleni nadpoloviční většinou hlasů (počet hlasů uveden v závorce). 
 
4. Zaměření, výkon a rozvrh (harmonogram) činnosti AS FA ČVUT 

4.1: rozprava o zaměření činnosti a hlavních sledovaných tématech/úkolech/ 
 
 a/ legislativní a organizační komise (Plos) / návrh činnosti a náměty: 

Komise bude soustavně sledovat jednak interní legislativu, jednak legislativu související 
se zákonem o vysokých školách a další předpisy, vztahující se ke vzdělání a profesi 
v širších souvislostech. 

                                                                   
                       b/ hospodářská komise (Fleischmann) / návrh činnosti a náměty: 
Činnost HK by měla mít 4 základní body s dalšími případnými návaznostmi a tématickými 
aktivitami. Jde o projednávání metodiky rozpisu NIV prostředků, projednávání rozpočtu FA, 
projednávání výroční zprávy o hospodaření FA a kontrolu využívání finančních prostředků. 
 
Metodika by dle ideálního harmonogramu vypracovaného předsednictvem AS FA měla být 
předložena AS FA k prvnímu projednání v listopadu, v předstihu min. 14 dní (korekce po 
rozmluvě s prof. Lábusem) by materiál měl být předložen komisi. V únoru byl stanoven 
nejzazší doporučený termín schválení dokumentu AS FA. Návrh rozpočtu by měl být 
předložen AS dle harmonogramu  
(je zde samozřejmá závislost na rozpočtu ČVUT), opět min. 14 dní předem materiál dostane 
k projednání HK. Výroční zprávu dostává HK v březnu, v dubnu ji projednává AS FA. 
Pravidelná kontrola využívání finančních prostředků. 

 
                    c/ komise struktury studia (Červinková) / návrh činnosti a náměty: 
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Senát se vyjadřuje se k návrhům studijních programů, sleduje jejich vývoj a vyjadřuje se k 
jejich inovaci.  
- sleduje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných fakultou   
 
- zabývá se porovnáváním a analýzou studijních programů a výukových postupů 
architektonických a designérských škol v ČR i zahraničí /spolupráce s komisí učebního 
plánu/ 
 
- diskutuje problematiku proporčních vztahů a spolupráce fakultních pracovišť ve smyslu 
účelného naplnění cílů fakulty 
 
- diskutuje a zvažuje proměny struktury studia s ohledem na dlouhodobé záměry fakulty a 
aktuální tendence v architektonické a designerské praxi (např. potřeba specializace studentů 
a s tím související vliv na nabídku studijních předmětů) 
/schvalování DZ fakulty/ 
 
- diskutuje vztah učebního plánu z pohledu struktury vzdělávání a postupu výuky a 
návaznosti předmětů z pohledu efektivního poznávání (vztah ateliérů k teoretické výuce, 
rozvrh hodin, tematické předměty v cyklech apod.)  
 
- sleduje reflexe kvality a efektivity předmětů (školní anketa apod.) 
 

4.2: způsob výkonu činnosti (příprava a předkládání dokumentů pro jednání 
AS) 

4.3:     předběžné termíny zasedání a harmonogram činnosti AS:  zpracovaný 
harmonogram činností AS bude rozeslán členům AS FA ČVUT společně 
se zápisem / viz příloha č2/  

 
5. Informace o probíhající aktualizaci a přípravě úplných znění právních předpisů 
FA ČVUT 

 Dr. Plos oznámil, že pracuje na revizi vnitřních předpisů FA ČVUT. 
 Doc Vorlík připomněl, že úplné znění vnitřních předpisů FA ČVUT musí být 

předloženo ke schválení AS ČVUT. 
 / arch. Červinková upozorňuje na nutnost doplnění magisterského studijního 

programu oboru Průmyslový design do Statutu FA / část 1.b/ Příloha č. 2- 
Tabulka přehledu akreditovaných studijních programů. / Doplnění akademického 
titulu MgA. pro absolventy magisterského stupně oboru Průmyslový design- dle 
akreditace/.  

Další podněty k doplnění + náměty budou průběžně předkládány a diskutovány.  
/ Ke zvážení doporučení aktualizace DZ- Dlouhodobého záměru/ 
 
6. Různé 
a) Předseda + místopředsedové AS byli pověřeni poděkováním paní Jiřině Noskové za práci 
v sekretariátu AS FA ČVUT. 
b) Ve věci předmětu VT1, VT2 navrhuje senát následující postup: Podnět ze strany studentů je 
třeba směrovat nejprve na Ústav výtvarné tvorby doc. Pokornému, pak podat podnět vedení FA. 
c) Podněty směrované na AS FA bude přijímat sekretariát (barbora.peterkova@fa.cvut.cz), která 
je následně rozešle členům AS FA ČVUT.  
  
d) Další (3.) zasedání se bude konat dne 26. 02. 2014 od 16,00 hod. v místnosti č. 262 
 
 
 
 
 
Praha, 15. 01. 2014 
Zapsala: Barbora Peterková 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2    
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