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Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

22.3.2017, místnost 262 

 

Přítomni:  

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

doc. Ing. arch. Jan Jehlík, doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Šárka Malošíková, Ing. 

arch. Dana Matějovská, Ing. arch. Jan Sedlák, Daniel Sýkora, RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.  

Omluveni: Josef Holeček, Ondřej Lebeda, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ph.D., doc. Ing. Michael Rykl, 

Ph.D., doc. Ing. arch. Petr Vorlík 

Vedení FA: doc. Ing. arch. Irena Fialová, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, Ing. Jana 

Tóthová, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 

Hosté: Jiří Horský 

(pozn.: jména dále uváděna bez titulů) 

 

Program: 

1. Schválení programu 3. zasedání AS FA  

2. Schválení zápisu z 2. zasedání AS FA 

3. Informace vedení FA 

4. Různé 

1. Schválení programu 3. zasedání AS FA 

Usnesení: navrhovaný program 3. zasedání byl schválen. 

2. Schválení zápisu z 2. zasedání AS FA  

Usnesení: zápis z 2. zasedání AS FA byl všemi přítomnými senátory odsouhlasen.  

 

3. Informace vedení FA 

Děkan Lábus informoval o vývoji procesu schvalování legislativy ČVUT. Děkani fakult se 

shodli, že po dlouhodobém procesu vyjednávání, jsou otázky kompetencí vyřešeny. 

Dojednávají se formální úpravy – především připomínky předsedy legislativní komise 

Olšáka. Děkan apeluje na naše zástupce ve velkém senátu, aby došlo ke schválení na 

dubnovém senátu ČVUT. D. Matějovská: předpokládá se, že se v dubnu schválí Statut 

ČVUT. Pak je 6 měsíců, aby fakulty dokázaly schválit vnitřní předpisy. Proděkan Vorel: 

vnitřní předpisy FA máme připravené.  

Děkan Lábus: finanční situace pro rok 2017 nevypadá tak dobře. Paní tajemnice má 

připravenou Výroční zprávu. Vedení chce navrhnout AS systém dvojitého 

připomínkování. Ministerstvo změnilo metodiku a zatím není systém přerozdělování 

financí v rámci ČVUT definitivně stanoven (na kolegiu rektora probíhají vyjednávání).  

Tajemnice Tóthová: na ČVUT přišlo o 27 mil více než dříve. Pro naši fakultu byl rok 2016 

výborný. Pokud budeme v roce 2017 v minusu v desítkách tisíc, není to pro nás žádné 

nebezpečí. 
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M. Kohout: přestože zatím neznáme rozpočet, stále si myslí, že je dobré dlouhodobou 

rozvahu dalšího směřování FA udělat. Následovala diskuse na téma finance, směřování 

FA a téma finance z výzkumu v naší profesi. V diskusi reagovali děkan Lábus, tajemnice 

Tóthová, proděkanka Fialová a J. Jehlík. 

Proděkanka Fialová: mění se metodika hodnocení výzkumu - Metodika 17+. V tuto chvíli 

probíhá schvalovací proces. Problém je v tom, že našemu oboru není přiřazen panel, ke 

kterému bychom patřili (jsme rozstrkaní do společenských, humanitních a technických 

věd). Je potřeba iniciativa architektury jako oboru s lidmi z dalších fakult - vytvořit ještě 

podobor s krajinou a urbanismem. VaV se profesionalizuje. Fakulty mají své lidí, kteří 

vědu dělají jako zaměstnaní. H. Guzik prosí o stručné školení k metodice 17+. 

Proděkan Vorel: informoval o harmonogramu schvalování Výroční zprávy – které se 

koná 19.4. J. Šrubař: 3. 4. se setkají s tajemnicí Tóthovou. Dne 5. 4. pošlou ostatním 

senátorům a kolegiu podklady k připomínkám. Do neděle 9.4. do půlnoci je potřeba ze 

senátu odeslat připomínky, které do 12.4. zpracuje vedení.  

 

4. Různé 

T. Dejdarová: Sdružení FA zdravější, které na fakultě začalo fungovat, se obrátilo na paní 

tajemnici s tím, že by chtěli prostor pro klubovnu.  

Tajemnice Tóthová: projednávali jsme na vedení a hledali vhodný prostor. Zatím vhodný 

prostor nemáme.  

Děkan: konstatovali jsme, že bude potřeba víc prostorů pro ateliery a nakonec jsme se 

dohodli, že by sdružení mohlo využít respiria. Prozkoumáme možnost zavést vodu. 

Prostory jsou, ale zatím nemají to vybavení, které byste chtěli.  

 

Děkan připomenul konferenci k bakalářskému studiu, která se koná v pondělí 27.3. od 

13.00 do 19.00. Zve zástupce senátu a komisi studijního plánu.  

Další zasedání AS FA se bude konat ve středu 19.4.2017 od 16 hodin.  

Dne 22.3.2017 zapsala Gabriela Thompson. 
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