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Zápis z 3. zasedání AS FA ČVUT, konaného 26. 02. 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, Koucký,  Plos, Jehlík 
Senát – studentská část:  Fleischmann, Foglar, Veis, Votoček 
Vedení školy: prof. Lábus, doc. Šestáková, J. Tóthová 
Další hosté:   Petr Hlaváček, J. Horský 
 

1 a) program 3. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 3. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z 2. zasedání AS FA ČVUT a z Mimořádného zasedání AS FA ČVUT 

 
2. Informace o závěrech z pracovní schůzky HK AS FA ČVUT, konané 20. 02. 2014 
 
3. Volba členů předsedů pracovních komisí AS FA ČVUT  

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

4. Volba zástupce v Radě vysokých škol 
 
5. Vyjádření AS FA ČVUT k návrhu děkana FA na jmenování proděkanů 
    
6. Projednání navrhovaných změn Organizačního řádu FA ČVUT 
  
7. Projednání navrhovaných změn Statutu FA ČVUT 
   
8. Projednání návrhu Přílohy č. 3 Vyhlášky děkana č. 2 ze dne 13. 5. 2013, pro     
přijímací řízení do magisterského stupně Fakulty architektury ČVUT v Praze pro 
akademický rok 2014/2015, vydané 18. 2. 2014 
 
9. Projednání  dopisu doc. ak. mal. Karla Pokorného o finanční a programové situaci     
Ústavu výtvarné tvorby v návaznosti na normativní rozpočet 
 
10. Různé 
 

 

 Prof. Lábus navrhl prohodit pořadí bodů 5, 6,7 na 7, 6, 5. 

 bod č. 9 byl zrušen s tím, že bude tématika projednána nejprve na vedení FA  

 byl vznesen návrh, aby v b. 10. Různé přednesla paní tajemnice informace o 
struktuře rozpočtu FA. Následně pak bylo dohodnuto, že téma struktury rozpočtu 
objasní  paní tajemnice na 4. zasedání AS FA ČVUT, kde bude rovněž 
předložena Výroční zpráva o hospodaření FA ČVUT za r. 2013 

 Návrh na koordinaci termínů zasedání AS FA ČVUT se zasedáními AS ČVUT 
  

Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil program 3. zasedání včetně výše uvedených 
pozměňovacích návrhů. 
 
1 b) schválení zápisu z 2. zasedání AS FA ČVUT ze dne 15. 1. 2014 a mimořádného 
zasedání ze dne 29. 1. 2014. 
V zápise budou zohledněny připomínky děkana fakulty prof. Lábuse: 

1. Posunutí termínu schvalování rozpočtu 
2. Frekvence kontrol využívání rozpočtových prostředků - nebude blíže 

specifikována 
3. Úpravy návrhu činnosti komise struktury studia  
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Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 2. zasedání s výše uvedenými změnami, zápis 
z Mimořádného zasedání AS FA ČVUT byl schválen beze změn. 
 
Byla přijata informace o změně složení AS FA ČVUT (odstoupení člena arch. Petra 
Hlaváčka, který je navržen na funkcí proděkana, a přistoupení náhradníka arch. Jána 
Stempela, který byl na jednání přizván, ale omluvil se.) 
 
Senátoři byli informováni o termínech zasedání AS ČVUT, ze kterých bude AS FA 
s týdenní následností odvozovat data zasedání AS FA ČVUT: 
 
Přehled termínů zasedání AS ČVUT:  
26. 03. 2014 
23. 04. 2014 
28. 05. 2014 
25. 06. 2014 
24. 09. 2014 
22. 10. 2014 
26. 11. 2014  
17. 12. 2014  
 
Návrh termínů zasedání AS FA ČVUT: 
02. 04. 2014 
30. 04. 2014 
04. 06. 2014 
26. 06. 2014 nebo 02. 07. 2014  
01. 10. 2014 
29. 10. 2014 
03. 12. 2014   
18. 12. 2014 nebo 07. 01. 2015    
 
2. Informace o závěrech z pracovní schůzky HK AS FA ČVUT, konané 20. 02. 2014 
Senátor Jehlík a senátorka Červinková podali informace o závěrech z pracovní schůzky 
HK AS FA ČVUT, konané 20. 02. 2014. Komise se věnovala seznámení s podklady 
z minulých období a na jejich základě čerpali členové komise informace o nadcházejících 
úkolech. Proběhlo objasnění pojmosloví a struktury těchto zpráv. Členům komise bylo 
doporučeno se s těmito podklady důkladně seznámit. Zároveň se otevřela diskuse 
ohledně metodiky NIV. Byla diskutována možnost důkladnějšího obeznámení se 
s pravidly hospodaření prostřednictvím p. tajemnice. Nakonec bylo rozhodnuto tento bod 
přesunout do dalšího řádného zasedání v rámci předkládané Metodiky a Zprávy o 
hospodaření. / Předpoklad předložení těchto podkladů vedením na 4. zasedání AS FA /. 

 
3. Volba předsedů komisí AS FA ČVUT : 

3.1: legislativní komise – volba neproběhla vzhledem k nedostatečnému počtu 
členů komise na zasedání 

3.2: hospodářská komise – předsedkyní hospodářské komise AS FA ČVUT 
byla jednomyslně zvolena senátorka Červinková (10 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel) 

3.3: komise struktury studia – předsedou komise byl zvolen senátor Jehlík  
           (9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
 

4. Volba zástupce v Radě vysokých škol: 
volba neproběhla vzhledem k neúplné účasti senátorů, kteří připadají v úvahu pro případnou 
nominaci. 
 
5. Vyjádření AS FA ČVUT k návrhu děkana FA na jmenování proděkanů 
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Senát byl prostřednictvím děkana FA prof. Lábuse seznámen s návrhem obsazení 
proděkanských postů v tomto složení:  
Proděkanka pro pedagogickou činnost - doc. Ing. arch. Irena Šestáková 
Proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost - doc. Ing. arch. Irena Fialová 
Proděkan pro zahraniční vztahy - prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel 
Proděkanka pro vnější vztahy - doc. Ing. aut. arch. Michaela Brožová 
Proděkan pro rozvoj a výstavbu - Ing. arch. Petr Hlaváček.  
 
Senátoři pozitivně hodnotili záměr ponechat v názvu proděkana pro výstavbu, dále dotazy 
směřovaly na obsazení nového postu proděkanky pro vnější vztahy.  Senátory 
zejména zajímalo, jakými úkoly se bude zabývat, jak bude naplňovat záměr fakulty lépe 
komunikovat s veřejností, středními školami a jak prosazovat lepší prezentaci výsledků prací 
fakulty navenek. Také byl vznesen dotaz na finanční zajištění tohoto nového institutu. 
Senátorka Červinková se zajímala, zda a jak vyhovují současné vyhrazené položky 
v rozpočtu na jednotlivá proděkanská pracoviště tak, aby se mohla dobře zhostit jim 
vymezených úkolů. /např. konkrétně připomenutí nárůstu studentů studijního oboru Design a 
z něj vyplývající otázku event. ustanovení koordinátora pro Design/. 
  
6. Projednání navrhovaných změn Organizačního řádu FA ČVUT 

Děkan fakulty prof. Lábus přednesl změny v Organizačním řádu FA ČVUT: 

 čl. 9 - bod 6. písm h) -  15120  - Ústav krajinářské architektury místo zahradní a 
krajinné  

 čl. 10 - bod 5. - Organizační členění děkanátu je: 

a) sekretariát děkana a tajemníka 
b) oddělení ekonomicko - správní 
c) oddělení technicko - provozní  

 d)  oddělení proděkanů: pro pedagogickou činnost 
        pro vědu, výzkum a uměleckou činnost 
        pro zahraniční vztahy 
        pro vnější vztahy 

            pro rozvoj a výstavbu 

 čl. 11 bod 5. - Účelové zařízení na FA je Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
(VCPD). 

 Termín Účelové zařízení navrhují senátoři nahradit termínem Speciální pracoviště 
 

Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil navrhované změny OŘ FA ČVUT  

 
7. Projednání navrhovaných změn Statutu FA ČVUT- Děkan fakulty prof. Lábus  
přednesl změny ve Statutu FA ČVUT v čl. 10, 17, 19, 20 a 25: 
 

 Čl. 10 - Tituly a doklady o ukončení studia 
1. Po řádném ukončení studia uděluje ČVUT absolventům bakalářského studijního 

programu Architektura a urbanismus akademický titul "bakalář" (ve zkratce 
„Bc." uváděné před jménem), podle § 45 zákona, absolventům magisterského 
studijního programu Architektura a urbanismus akademi 
cký titul "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing. arch." uváděné před jménem), podle § 46 
zákona. 

2. Po řádném ukončení studia uděluje ČVUT absolventům bakalářského studijního 
programu Design akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce  „BcA.“ uváděné před 
jménem) podle § 45 zákona, absolventům magisterských studijního programu Design 
akademický titul "magistr umění" (ve zkratce „MgA." uváděné před jménem) podle § 46 
zákona. 

(pozn.: úplné znění vnitřních předpisů FA ČVUT bude předloženo ke schválení AS 

ČVUT a je nutné požádat AS ČVUT o změnu Statutu ČVUT, týkající se doplnění titulu 
magistrů Designu, jak vyplývá z níže citovaného čl. 17 Statutu FA) 

 Čl. 17 - bod 6 - AS FA podle § 27 odst. 1 zákona: 
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- na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů FA a postupuje je ke  schválení 
akademickému senátu ČVUT 

           -  na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací…… 

 Čl. 19 -  bod 3 - zahraniční styky  - změna – zahraniční vztahy, 
- vnější vztahy 
- rozvoj, 
- výstavba sloučit: rozvoj a výstavba 

 Čl. 20 – bod 4. - . Funkční období VUR FA je tříleté změna 4 leté 

 Čl. 25 – bod 2 a 3: 
 2. Stálými poradními sbory děkana jsou vedení, kolegium děkana a komise studijního plánu, 
eventuálně další komise jmenované děkanem. Členy vedení děkana jsou: děkan, proděkani, 
tajemník a další pracovníci jmenovaní děkanem. Členy kolegia jsou: děkan, proděkani, 
tajemník, předseda AS FA, vedoucí výukových pracovišť  a další pracovníci jmenovaní 
děkanem. Komisi studijního plánu včetně předsedy komise jmenuje děkan. Kromě 
akademických pracovníků zastupujících hlavní obory výuky jmenuje děkan do komise 
studijního plánu také zástupce studentů. 
3. Vedení a kolegium děkana svolává a jeho jednání řídí děkan. Podrobnosti, týkající se 

činnosti vedení a kolegia děkana stanoví děkan zvláštním opatřením. 
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil navrhované změny Statutu FA ČVUT  
 
V souvislosti s projednávaným  statutem FA studentští senátoři vznesli dotaz, jaký je 
doporučený postup při námětech, žádostech či stížnostech ze strany studentů FA. Byla 
definována tato posloupnost: 
Podnět ze strany studentů je třeba směrovat nejprve na ústav, kterého se námět týká, případně 
proděkana, v jehož kompetenci je daná problematika / např. studijní/, poté je podnět v případě 
nutnosti či naléhavosti přednesen na vedení FA. Rovněž byla zmíněna role studentských 
senátorů, tedy studentské komory AS FA, kteří s podněty studentů mohou pracovat a doporučit je 
výše uvedenému procesu.   Podněty, které se touto cestou nepodaří vyřešit, budou  předány  AS 
FA prostřednictvím sekretariátu (barbora.peterkova@fa.cvut.cz), která je následně rozešle 
členům AS FA ČVUT.  
 
8. Projednání návrhu Přílohy č. 3 Vyhlášky děkana č. 2 ze dne 13. 5. 2013, pro 
přijímací řízení do magisterského stupně Fakulty architektury ČVUT v Praze pro 
akademický rok 2014/2015, vydané 18. 2. 2014. Příloha byla představena proděkankou 
doc. Šestákovou. Vznikla diskuse týkající se úrovně portfolií, předkládaných v rámci 
přijímacího řízení / Koucký, Jehlík/. Ze strany studentských senátorů vznikla připomínka 
na kategorizaci automaticky přijatých studentů do magisterského studia na základě 
studijních výsledků, zda neomezit či nezrušit toto zvýhodnění. Prof. Lábus přislíbil při 
stanovení podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok tento požadavek 
akceptovat. 
Senátor Guzík upozornil na nevhodnou formulaci v textu, znevýhodňujícím studenty ze 
zahraničí. Formulace bude v textu opravena. 
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil navrhované změny Přílohy č. 3 Vyhlášky 

děkana č. 2   
 
9. Různé 
 

 Další (4.) zasedání se bude konat dne 02. 04. 2014 od 16,00 hod. v místnosti č. 262 
 

 
 
 
Praha, 27. 02. 2014 
Zapsala: Barbora Peterková 
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Příloha č. 1- 
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Příloha č. 2 – 

 
 

 

 


