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Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

18.1.2017, místnost 262 

 

Přítomni:  

Senátoři: Bc. Tereza Dejdarová, Mgr. Hubert Guzik, Ph.D., Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., 

Josef Holeček, doc. Ing. arch. Jan Jehlík, doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ondřej Lebeda, Ing. 

arch. Šárka Malošíková, Ing. arch. Dana Matějovská, JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. Michael 

Rykl, Ph.D., Ing. arch. Jan Sedlák, Daniel Sýkora, RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D., doc. Ing. arch. Petr 

Vorlík, Ph.D. 

Vedení FA: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D., 

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c. 

Hosté: Jiří Horský 

(pozn.: jména dále uváděna bez titulů) 

 

Program: 

1. Schválení programu 2. zasedání AS FA  

2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS FA 

3. Harmonogram činnosti AS FA ČVUT 

4. Diskuse o hlavních sledovaných tématech jednotlivých komisí 

5. Různé 

Na úvod schůze předseda AS J. Sedlák informoval o změně v sekretariátu senátu. 

Poděkoval Barboře Peterkové za práci pro AS FA v přechozím období. Představil novou 

sekretářku senátu Gabrielu Thompson. 

1. Schválení programu 2. zasedání AS FA 

Usnesení: navrhovaný program 2. zasedání byl schválen. 

2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS FA 

Zápis z 1. schůze senátu neobdržela k připomínkám studentská část senátu. Zápis byl 

rozeslán na adresu senat@fa.cvut.cz, ve které jsou zahrnuty fakultní adresy senátorů. J.  

Sedlák požádal studentskou část AS o aktualizování fakultních kontaktů do hromadného 

adresáře senátu. Připomínku k zápisu vznesla D. Matějovská - v zápisu je uvedena tajná 

volba, ale tajná nebyla.  

Studenti obdrželi tištěný zápis, který během zasedání zkontrolovali. Hlasování o zápisu 

bylo odloženo na konec schůze. 

Usnesení: zápis z 1. zasedání AS FA byl všemi přítomnými senátory odsouhlasen.  

 

3. Harmonogram činnosti AS FA ČVUT 

Termíny zasedání AS se stanovují v souladu s harmonogramem ostatních schůzí FA  a 

ČVUT (kolegia, vědecké rady, senát ČVUT atd.). J. Sedlák oznámil další termíny zasedání 

AS FA. Jsou to vždy středy, začátek v 16.00 termíny: 15.2., 22.3., 19.4., 24. 5., 21.6.2017.  

mailto:senat@fa.cvut.cz
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Apeloval na docházku senátorů, aby byl senát usnášení schopný. Senát se v případě 

aktuálních událostí může sejít i mimo plánovaný harmonogram. Připomněl termín 

odeslání připomínek k programu senátu, který je 7 dní před zasedáním senátu. 

S připomínkami se obracet na J. Sedláka nebo G. Thompson. 

Děkan L. Lábus požádal o zvážení požadavku senátu z předchozího volebního období, 

aby vedení FA předávalo informace ohledně rozpočtu 14 dní před jednáním AS. Bude 

rád, pokud současný senát přistoupí na lhůtu 7 dní. J. Sedlák uvedl, že v jednacím řádu je 

stanoveno 7 dní, takže to není problém. Dle naléhavé potřeby je možno se souhlasem 

senátorů termín upravit. 

4. Diskuse o hlavních sledovaných tématech jednotlivých komisí 

J. Sedlák požádal o návrhy důležitých témat, která by měl senát během svého volebního 

období projednat. Např. témata, která senátoři uváděli ve svém volebním programu. 

 

M. Kohout navrhuje s ohledem na dobrou finanční situaci fakulty vypracovat analýzu, 

jaké výdaje nás mohou čekat v budoucnu, kam máme investovat. Rád by své představy 

zkonfrontoval. Navrhuje diskusi o tom, co udělat s obrazem této profese a oboru. 

V souvislosti s populační křivkou nám ubývají noví zájemci o studium. Otázka, zda 

bychom nemohli použít prostředky, které teď máme, ke zlepšení obrazu naší školy a 

navýšení počtu studentů. J. Sedlák by řešení této otázky přenechal spíše vedení FA než 

senátu. Děkan navrhnul, zda by se tímto nemohla zabývat pracovní komise učebního 

plánu (KUP). Následovala diskuse o rozsahu a obsahu práce KUP a hospodářské komise 

(diskuse J. Holeček, M. Kohout, děkan). J. Sedlák uzavřel diskusi - není exaktně dáno, čím 

se má KUP zabývat. Může se tedy těmto tématům věnovat.    

M. Rykl navrhuje zjistit, zda na propagaci FA a ČVUT v současnosti existují granty, které 

bychom mohli použít a věnovat se propagaci na SŠ. 

 

P. Vorlík navrhl diskusi na téma vnitřní prostředí školy. Problém špatného vzduchu na FA, 

především v místnostech závislých na vzduchotechnice. Nešlo by, aby se fakulta 

angažovala ohledně omezení zvuku z reklamních akcí? Dále problém plakátů, které tu 

jsou i 2 měsíce po akci. Děkan reagoval tím, že je pravda, že v místnostech závislých na 

vzduchotechnice se možná moc šetří. Je to otázka financí, může to prověřit u tajemnice 

Tóthové. Co se týče plakátů, můžeme rozeslat informaci, aby se plakáty po ukončení 

akce sundávaly. Co se týče sponzorských akcí – ten kdo pořádá akci, musí mít povolení 

vlastníka pozemků (FSv, my pozemky nevlastníme). FA byla atakována, že svítíme 

během „nocovky“. Mohli bychom to řešit stahováním rolet. 

H. Guzik vznesl na děkana dotaz ohledně nové metodiky hodnocení výzkumu tzv. 

Metodika 17+. Neměli bychom se s tímto dokumentem v senátu více zabývat? Děkan 

odpověděl, že jsme dokument dostali k připomínkám 3. prosince a měli jsme extrémně 

krátkou dobu se k němu vyjádřit. Připomínky za FA zpracovali proděkanka Fialová a J. 

Plos – vyjádřili jsme se, že je potřeba dokument přepracovat .   

Děkan požádal AS o seznamy členů v jednotlivých senátních komisích a jejich kontakty. 
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5. Různé 

Děkan informoval o udělení čestného doktorátu prof. Šikovi v rámci oslav 310 let 

založení ČVUT. Poděkoval za účast senátorů. Pozval senátory na odhalení busty Josefa 

Zítka a na výstavu vzácných knih, které Zítek pro knihovnu fakulty nakoupil. Vernisáž se 

koná 23.1.2017 v 18.00 a pokračuje studentskou akcí Fabrika.  

Děkan informoval o připravovaném projednávání nové legislativy ČVUT – vnitřní řád 

ČVUT.  Je to problematický materiál a děkani některých fakult pokusy o centralizaci 

kritizují a budou požadovat jeho přepracování. Jednání budou probíhat v legislativní 

komisi velkého AS a v kolegiu rektora. 

Děkan se vyjádřil k současné dobré finanční situaci FA. Nastínil však nejistotu ohledně 

výše budoucích finančních zdrojů ze strany MŠMT a ČVUT. Dochází ke změnám 

v koeficientech hodnocení vědeckého výkonu. Parametry posuzování se nám neustále 

vzdalují, protože jsou zaměřeny na výsledky v technické rovině - patenty apod. Některé 

ústavy ČVUT byly založeny příliš velkoryse např. UCEEB a CIIRC a potřebují dotaci ze 

strany fakult. Nejsme v propadu jako ostatní fakulty. Máme nové programy (design už 

plnohodnotně rozjetý), nabíhá nám program Krajinářská architektura. Je to otázka i 

diskuse o studijním plánu. Zda neotevřít další moduly (počítačového modelování apod.). 

Další možností je, zda neudělat přijímací řízení v červnu, aby se student nemusel 

rozhodovat dřív než na ostatní VŠ. 

O. Lebeda se dotázal děkana na připravovanou konferenci. Bude tato konference 

přístupná veřejně? Co má být jejím výsledkem? Děkan odpověděl, že se zatím o 

přístupnosti nebavili. Bude-li zájem, bránit vstupu nebudou. Motivem je navzájem se 

poznat, tak aby ústavy věděly, co se v jednotlivých předmětech učí. Cílem je také 

doplnit, kolik času se má student věnovat nejen kontaktní výuce, ale kolik se jí věnuje i 

mimo (doma atd.). Aby hodina nebyla míň než kredit. Nechceme dosáhnout, abychom 

měli více hodin, než kreditů (30 kreditů). Termín konání se plánuje na začátek příštího 

semestru. Následně proběhla diskuse ohledně případných termínů konání konference.  

J. Holeček upozornil na to, že anketa hodnocení předmětů na ČVUT nefunguje. Není 

zohledněno, kolik času student věnoval přípravě na předmět. Navrhuje, že anketě by se 

mohla věnovat studentská část senátu. Děkan vyzval studenty k podpoře hodnocení 

předmětů v anketě ČVUT. Bude rád, pokud se tohoto studentská část senátu zhostí. 

Následovala diskuse nad způsobem a obsahem hodnocení předmětů a oslovení co 

největšího počtu studentů (J. Holeček, O. Lebeda, děkan, P. Vorlík, Š. Malošíková). 

Studenti navrhují rozesílání upozornění na anketu mailem. P. Vorlík upozornil, že anketa 

není na webových stránkách FA a je potřeba, aby anketu aktivně podpořilo vedení FA.  

O. Lebeda vznesl dotaz na stav řešení situace s wi-fi. Reagoval proděkan Vorel tím, že 

wi-fi musí být obnovena. Jedná se o náklady ve výši 6-8 milionů. Zatím jsme zažádali o 

podporu z Operačních programů na audiovizuální techniku, wi-fi a rozvoj dílen – projekt 

ve výši 100 milionů. Pokud to nevyjde s OP, budeme hledat další zdroje.  
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Děkan informoval o nezbytnosti investice v řádech milionů do výukového střediska Kruh. 

Je potřeba zrekonstruovat hygienické zázemí a interiér. Rekonstrukce proběhne o 

letních prázdninách. Studentská část AS navrhla, že by se mohla zpracovat i v ateliérech. 

Děkan odpověděl, že bychom tak museli čekat až do konce semestru. Upozorňuje, že se 

jedná o drobné detaily. Souhlasí, aby se studenti k rekonstrukci vyjádřili i graficky, ale ne 

formou ateliér. prací.  

D. Hlaváček informoval o zasedání AS ČVUT. Má pocit, že nový senát bude skvěle 

fungovat. Zastoupeny jsou všechny fakulty. Místopředsedkyní AS za zaměstnance byla 

zvolena D. Matějovská. Pro vyváženost není dobré, že předseda AS a místopředseda za 

studenty jsou z jedné fakulty. 

P. Vorlík se dotázal na revitalizaci webových stánek FA. Děkan odpověděl, že web má na 

starost proděkanka Brožová a připravuje se výběrové řízení na úpravu stránek, které 

proběhne v letním semestru. 

Na závěr zasedání byli zvoleni předsedové jednotlivých senátních komisí:  

- předsedou hospodářské komise zvolen J. Šrubař. 

- předsedou legislativní komise zvolen P. Vorlík 

- předsedou komise učebního plánu zvolen H. Guzik 

 

Další zasedání AS FA se bude konat ve středu 15.2.2017 od 16 hodin. 

 

Dne 18.1.2017 zapsala Gabriela Thompson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






