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Zápis z 10. zasedání AS FA ČVUT, konaného 21. 01. 2015 v zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část: Červinková, Lisecová, Kolářová, Plos, Jehlík, Sedlák, Vorlík, 
Rykl, Guzik. 
Senát – studentská část:  Fleischmann, Veis, Votoček   
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Zavřel, prof. Šestáková, P. Hlaváček, Ing. J. Tóthová 
Další hosté: R. Fingerová, K. Grohmannová,  A. Widholmová 
 

 
1 a) program 10. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 10. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z 9. zasedání AS FA ČVUT  
2. Schválení Dlouhodobého  záměru 2010 až 2015 – Aktualizace pro rok 2015 
 (P. Hlaváček) 
3. Harmonogram schvalování Výroční zprávy a rozpočtu  2015 (E. Lisecová)  
4.Diskuse o počtu nově přijímaných studentů ( Fleischmann) 
5. Různé  
 
 
1 a) schválení programu 10. zasedání AS FA ČVUT 
Do programu 10. zasedání byl prof. Lábusem předložen  Koncept studijního programu 
Krajinářská architektura. Materiál byl zařazen jako prvý  bod programu. 
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil program 10. zasedání. 
 
1 b) schválení zápisu z 9. zasedání AS FA ČVUT ze dne 03. 12. 2014  
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 10 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 9. zasedání beze změn. 
 
V úvodu zasedání shrnul  J.Plos do čtyř bodů další informace o připravované novele 
vysokoškolského zákona. 
Poté uvedl děkan FA koncept studijního programu Krajinářská architektura:  
 
2. Koncept studijního programu Krajinářská architektura (L. Lábus) 
Zařazením studijního programu Krajinářská architektura zajišťuje FA všechny programy, 
schválené ČKA. Časový plán: na jaře akreditace, od ZS2015/2016 zahájení. (Očekávají se 
ale obstrukce a protitlak z konkurenčních fakult..) 
Program předpokládá spolupráci především s ČZU.  
4 klíčové předměty programu: 
_Krajinářská architektura  
_Technologie 
_Nauka o přírodě 
_Nauka o rostlinách 
Předpokládaná kapacita 6 ateliérů. Volitelné ateliéry budou prostupné pro všechny studenty 
FA. Některé předměty budou společné s programem A+U, též nově zaváděné předměty 
(Komunikační dovednosti – anotaci připraví P. Melková, pro architekty bude povinně 
volitelný již od příštího semestru).  
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Dotaz místopředsedkyně HK na financová : na rozjezd programu přislíbeno rektorátem první 
rok  financování  z grantu, dále pak standardně dle výkonů na základě platné metodiky. 
Koeficient bude stejný, jako u A+U. 
 
Usnesení:  AS FA ČVUT počtem 12 přítomných senátorů  bere informaci na vědomí . 
 
3. Dlouhodobý záměr 2010 až 2015 – Aktualizace pro rok 2015 
K návrhu přednesena řada připomínek: 
(Vorlík_ str.7 - gramat. chyby, 
Str.4 – „rozvíjení potenciálu“  místo „potenciál“, dole 2x „spolupráce s průmyslem“ 5.ř. 
odshora + 5ř. odspodu 
Str. 5. 2ř.odspodu “FA se zapojila do projektu nástavby…a rekonstrukce  Tech. menzy“???) 
(Rykl_doktorské , nikoli doktorandské studium…) 
Návrh jazykové korektury(Jehlík) 
 
Návrh hlasování: AS FA navrhuje po zapracování výše uvedených připomínek předložený 
Dlouhodobý záměr schválit . 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
 
4. Harmonogram schvalování Výroční zprávy a rozpočtu  2015 
J Tóthová: Hospodářská správa – po 15. 2. zpracuje K. Dolejšová grafiku. Do příštího zasedání 
AS FA předloží L. Lábus  návrh změn Metodiky ve variantách(A1, A2, B). Metodika bude 
projednána spolu s učebním plánem.  
 
5. Diskuse o počtu nově přijímaných studentů 
Hledány příčiny každoročního poklesu uchazečů o studium architektury na FA  
ČVUTv posledních letech. M.Fleischmann koriguje tvrzení, že FA VUT si drží počet uchazečů na 
stejné úrovni: 
pro rok 2012 - 669 přihlášek 
pro rok 2013 - 621 přihlášek 
pro rok 2014 - 532 přihlášek 
pro rok 2015 - 408 přihlášek 
 
  
6. Různé  
E. Červinková předala děkanovi FA písemné vyjádření k tématu hodnocení účastníků VŘ. 
 
 
 
Další (11.) zasedání se bude konat 25. 02. 2015 od 16:00 hod.  
 
Praha 21. 01. 2015 
Zapsala: Barbora Peterková 
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Příloha č. 1. 
 
 

 
 
 


