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Zápis z 19. zasedání AS FA ČVUT, konaného 18. 05. 2016 v zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část:  Plos, Červinková, Jehlík, Sedlák, Stempel, Lisecová, Vorlík, 
Guzik, Rykl, Kolářová. 
Senát – studentská část:  Tesař, Janský, Klabík. 
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Šestáková, prof. Zavřel, doc. Brožová, doc. Vorel, Ing. J. Tóthová, S. 
Trubková 
Hosté – prof. Dulla, D. Matějovská, J. Horský  
             
1 a) program 19. zasedání 
 

1. Úprava metodiky   (L. Lábus)  
2. Rozpočet 2016 (J. Tóthová) 
3. Modul Počítačového  navrhování a Modul Prostorového plánování 
4. Doplnění směrnice děkana o SZZ 
5. Návrh změny přijímacího řízení do bakalářských studijních programů 
6. Zrušení přílohy č.2 Statutu FA 
7. Různé 
 

Z organizačních důvodů bylo navrženo vzájemně prohodit v projednávání body 5 a 6.   
  
1 a) schválení programu 19. zasedání AS FA ČVUT 
 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil program 19. zasedání  
 
1 b) schválení zápisu z 18. zasedání AS FA ČVUT ze dne 20. 04. 2016 

1. Dvě připomínky k návrhu zápisu: jméno M: Pospíšila mezi členy DK – (teprve bude 
jmenován) 

2. Dva překlepy v textu 
Obě připomínky budou v zápise zohledněny 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 18. zasedání 
 
1. Úprava metodiky  
Navržená změna metodiky se týká přerozdělování v rámci dotace RVO (pilíř I.,II a H12 apl a 
adresně dle evidence RVVI rozdělován pilíř III.) 
 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil navrženou úpravu metodiky 
 
2. Rozpočet 2016  
Komentář k rozpočtu přednesla JT 
L. Lábus – obecné tendence:  

 snaha o další snižování mimonormativů (dnes 33%) 
 RUV – oproti loňskému rozpočtu oddělena větší část 

EČ  - vyřešení písemně čtyř sporných bodů dle podkladů HK ze dne 18. 05. 
 
Rozprava: 
PV – rozdílné propočty pedagogického zatížení doktor. studia: časový plán doktorandů se 
neshoduje s údaji v KOSu, kde doktor. studium není po semestrech. 
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DK žádá úpravu metodiky, aby bylo možné zkontrolovat zadání vstupních dat. 
JP vyzval DK k naformulování textu úpravy metodiky pro příští rok. 
 
EL s odvoláním na schválený zápis z 18. zasedání AS FA žádá písemný komentář k výroční 
zprávě. Vyřeší JT spolu s JP. 
 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 2 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil předložený návrh rozpočtu pro r. 2016 
 
 3. Modul Počítačového navrhování a Modul Prostorového plánování 
L. Lábus – upřesnění výkladu metodiky - povinné předměty: předmět zpovinněný pro modul 
nechť není dle metodiky považován za povinný (nadměrná zátěž pro rozpočet) 
L.L. – zrušit povinnost absolvování ateliéru jen v rámci ústavu garanta modulu. 
Počítačové navrhování / Design Computing: (MOLAB) 
Presentace D. Matějovská: modul vychází z 10 současných předmětů, studentům nabízí 
zdokonalení (při práci s počítačem) 
Rozprava: 
JJ :_zpochybňuje smysl obou modulů: „všechno jsou to pouze metody, prostředky…Příliš slabé 
pro naplnění modulu, dost silné pro rozložení školy…“ Navíc v prostor. plánování přibývají 
předměty mimo studijní plán 
_Navrhuje nejdříve zrevidovat studijní plán. 
L.L: _evaluace studijního plánu by se měla týkat především Bc. studia, mag. studium je 
stabilizované, tedy neočekáványl změny v mag SP. 
_Terminologie je věcí diskuse 
EL_připomíná komplikace při obhajobách diplomů s moduly: dle zkušenosti vyžadují speciální 
komise pro moduly, přitom prvořadým vzděláním a předmětem obhajoby je „základ“ tedy 
architektura a urbanismus. 
L.L ad uplatnění: _tato společnost je založena na papírech; krajinářský obor – modul by byl 
užitečný pro uplatnění v EU, účasti v AESOP atd. 
PV – doporučení stran profilace absolventů by mohla vyjádřit též ČKA 
JJ – ještě se připravuje City Development + Intermedia, (tedy k současným 2+2 ještě další 2 
moduly! Nesouhlasí, nedoporučuje. Nejdříve revidovat učební plán! 
JP_vyzdvihuje hodnotu celistvosti profese. Ne dílčí větve! 
LL_celistvost respektuje, navzdory 18 samostatných ústavů.. 
JJ_ad zodpovědnost: je víc modul, nebo ústav? (Předměty garantované katedrou a zároveň 
garantem modulu  - v konfliktu) 
JV_Dlouhodobý záměr, profilace studia?? (jednorázová příležitost k získání prostředků při 
změně profilace studia, který souvisí s momentálně projednávaným OPVVV) 
J.Tesař: jaké finanční zvýhodnění modul držitelům přinese? 
DM: šance získat prostředky z OPVVV..  
 
Usnesení: AS FA bere na vědomí předložené návrhy modulů, jakož i názory vyslovené během 
rozpravy 
 
 
 
 
 
4. Doplnění směrnice děkana o SZZ 

 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil  doplněk směrnice děkana o SZZ 
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5. Zrušení přílohy č.2 Statutu FA 
 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil zrušení přílohy č.2 Statutu FA 
 
6. Přijímací řízení 2016 
_I.Š připravila na návrh předsedy AS FA souhrnné srovnání PŘ z různých příbuzných fakult, z nějž 
vyplývá vysoká váha výtvarné zkoušky (kromě FSt ČVUT,) 
SCIO testy využívá jen bratislavská Fakulta architektury. Po diskusi navrženy OSP testy 
z prosincového a z únorového termínu (vloni probíhaly 12.12. a 6. 2).  
Výsledky do 14. února. Jednotlivým částem testu (verbální, kvantitativní, logická, argumentační) lze 
přiřadit různou váhu dle požadavků školy. 
_I. Š_ tedy navrhuje: 
 Koncem ledna první kolo, t.j: 

 talentová zkouška (2 úlohy) - 30 bodů 
 test prostorové představivosti  - 10 bodů 
 redukovaný všeobecně kulturní přehled – 10 bodů 

V polovině února dorazí výsledky SCIO – 15 bodů 
Koncem února druhé kolo  - pohovory - 35 bodů 
 
Diskuse: 
MR_kritizuje nepoměr vysokého počtu bodů u pohovorů oproti testům 
PV_všeobecný kulturní přehled by měl být součástí SCIO. Zkoušky budou pro studenty (včetně 
SCIO) vlastně třídenní. 
JS_ testy SCIO jsou pod úrovní FA, nesouhlasí s nimi, vše ukáží pohovory, ty považuje za důležité a 
doporučuje zavést pro všechny uchazeče 
LL_obhajuje po seznámení s testy SCIO jejich využití a zároveň potvrzuje důležitost pohovorů 
(otázkou je,  kolik uchazečů má být automaticky přijato nebo vyřazeno bez pohovorů) 
J.Tesař _tři negativa návrhu: den navíc pro studenty, žádná úspora práce pro FA, SCIO se dají 
naučit… 
EL: možnost se SCIO naučit zpochybnil zástupce SCIO během informační schůzky SCIO-FA), 
naopak po druhém a dalším opakování testu začínají výsledky spíše klesat. Dále informovala o 
možnosti odpustit poplatek za testy uchazečům ze sociálně slabých poměrů. 
IŠ_návrh zjednodušuje proces PŘ zrušením testů z matematiky a přírodních věd. 
MJ + LK_navrhují při testu prostorové představivosti něco vytvářet (např. z kostiček) 
HG_ navrhuje stanovit pokyny pro komise 
EL: informovala AS o stanovisku FF, který  nakonec připouští použití SCIA, při navrhovaném 
rozložení bodů, dále by rád znal konkrétní podobu testů kulturního přehledu, pokud budou součástí 
PŘ. 
 
Hlasování: 7 pro; 2 proti; 3 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA souhlasí, aby příprava pro stanovení přijímacího řízení pokračovala 
v intencích předloženého dokumentu. 
 
7. Různé:  
M. Brožová připomíná Den otevřených dveří na FA + Muzejní noc 11. 06. Do tohoto data je třeba 
stanovit strukturu PŘ. 
 
 
 
Praha 18. 05. 2016 
Zapsala: Barbora Peterková 
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