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Zápis ze 10. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

20.12.2017, místnost 262 

 

Přítomni:  

Senátoři: Mgr. Hubert Guzik, Ph.D., Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Josef Holeček, doc. 

Ing. arch. Jan Jehlík, prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ondřej Lebeda, Ph.D., JUDr. PhDr. Jiří 

Plos, doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D., Ing. arch. Jan Sedlák, RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D., doc. Ing. 

arch. Petr Vorlík, Vladimír Votava, Zdeněk Völfl  

(pozn. Senátoři O. Lebeda a Z. Völfl byli přítomni pouze při projednávání a schvalování 

bodu 3 a 5 programu) 

Omluveni: Ing. arch. Šárka Malošíková, Ing. arch. Dana Matějovská 

Vedení FA: doc. Ing. Michaela Brožová, doc. Ing. arch. Irena Fialová, prof. Ing. arch. 

Ladislav Lábus, Hon. FAIA, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. Jana Tóthová, 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) 

 

1. Schválení programu 10. zasedání AS FA ČVUT 

2. Schválení zápisu z 9. zasedání AS FA ČVUT 

3. Schválení jednacího řádu AS FA 

4. Plán realizace strategického záměru FA ČVUT pro rok 2018 

5. Informace vedení FA  

6. Různé – termíny zasedání, Rada vysokých škol, dopis 

 

1. Schválení programu 10. zasedání AS FA 

Hlasování přítomno 11 senátorů: 11-0-0 

Usnesení: navrhovaný program 10. zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu z 9. zasedání AS FA  

Hlasování přítomno 11 senátorů: 11-0-0 

Usnesení: zápis z 9. zasedání AS FA byl odsouhlasen. 
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3. Schválení Jednacího řádu AS FA  

P. Vorlík připravil finální verzi jednacího řádu AS FA. Informoval senátory o změnách 

oproti minulému jednacímu řádu. Došlo ke změně ve článku 3 v zodpovědnosti za 

zveřejnění a zpřístupnění materiálů projednávaných a schválených na zasedání AS FA 

(děkan a předseda senátu). Dále došlo ke změně ve způsobu archivace materiálů, které 

budou nyní archivovány až po projednání AS FA.  

U článku 4 Volby kandidáta na děkana navrhuje P. Vorlík úpravu pro případ, kdy je počet 

kandidátů na děkana více než dva a žádný z kandidátů nebyl zvolen v prvním kole takto: 

ať je jakýkoliv počet kol, snižuje se postupně počet kandidátů na děkana na dva. Dle 

jeho názoru původní formulace - počet se snižuje na jeden nebo dva kandidáty - není 

zcela jasná. 

Následovala diskuse k této navrhované změně. Závěrem diskuse je tato formulace: 

volba kandidáta se opakuje až do snížení celkového počtu na dva kandidáty na děkana, 

o nichž se hlasuje ve dvou kolech, než lze počet zredukovat pouze na jednoho 

kandidáta na děkana. J. Plos upozornil, že u odstavců musí být uvedeno písmeno. P. 

Vorlík toto upraví. 

Bude následovat hlasování o Jednacím řádu AS FA s těmito úpravami: 1). čl. 1– rozčlení 

odstavců na a,b,c,d, 2) změna zodpovědnosti za zpřístupnění a zveřejnění materiálů, 3) 

volba kandidáta na děkana - bude se snižovat do celkového počtu kandidátů na 

jednoho a v případě dvou kandidátů se bude hlasovat dvakrát, než bude počet 

kandidátů zredukován na jednoho. 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 13-0-0 

Usnesení: Navrhované úpravy jednacího řádu AS FA byly schváleny. 

 

4. Plán realizace strategického záměru FA ČVUT pro rok 2018 

Proděkan J. Vorel předkládá za vedení FA tento dokument s tím, že bude na základě 

připomínek senátorů případně korigován. PRSZ 2018 byl projednán na schůzi VÚR dne 

6.12.2017. 

Jedná se o každoroční plán realizace, který se váže na dlouhodobý záměr s tím, že 

upřesňuje ty záměry, které jsou aktuální pro daný rok. Sleduje se také záměr ČVUT, který 

je nadřazený, a dlouhodobý záměr MŠMT.  

Záměr zahrnuje: zapojení se do přípravy institucionální akreditace v Oblasti vzdělávání 

č. 1 – Architektura a urbanismus na ČVUT, zahájení příprav akreditace bakalářského a 

magisterského programu Architektura a urbanismus s důrazem na implementaci využití 

potencionálu synergie s novým programem Krajinářská architektura i programem 

Design, včetně ověření možností přípravy akreditace sdruženého bakalářského a 

magisterského studia obou programů. Dále je zde zahrnuta příprava akreditace nového 
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doktorského programu Krajinářská architektura a příprava prodloužení a transformace 

stávajících doktorských programů.  

Byly upřesněny prioritní záměry infrastruktury (wifi, dílny, počítač. učebny, přednáškové 

učebny, záměr vytvoření nových webových stránek FA, zapojení se do metodiky 

hodnocení vědec. výsledků Metodiky17+,  také záměr využívat zpětné vazby ze 

zkušeností s výukou Erasmu atd.  

Hlasování o předloženém PRSZ 2018 přítomno 11 senátorů: 11-0-0 

Usnesení: Plán realizace strategického záměru FA ČVUT pro rok 2018 byl projednán a 

schválen. 

 

5. Různé 

 

Výběrové řízení na FA 

 

Děkan L. Lábus informoval o vypsání výběrových řízení (odb. asist. Ústav výtvarné tvorby, 

odb. asist. ateliéru prof. Girsy,  odb. asist. ateliéru prof. Stempela, odb. asist. ateliéru doc. 

Cikána, pro Ústav nauka o budovách specialista na problematiku sport. staveb, 

zdravotních staveb, garanta předmětu Nauka o stavbách IV. V., podíl na ateliérové výuce 

speciálních typologií). Senát může navrhnout člena komise výběrového řízení. 

Předseda AS J. Sedlák vyzval případné zájemce do komis. Zájem projevil M. Rykl do 

komise v ateliéru prof. Girsy. 

 

Zástupce do Rady vysokých škol 

 

Předseda J. Sedlák navrhnul zástupce do Rady vysokých škol M. Kohouta. 

 

Hlasování přítomno 11 senátorů: 10-0-1 

Usnesení: Zástupcem za FA do Rady vysokých škol je nominován M. Kohout. 

 

Vnitřní řády ČVUT – Statut FA 

Děkan L. Lábus informoval o odložení projednání vnitřních řádů FA na příští zasedání 

senátu ČVUT. Vzhledem k tomu, že stále neproběhla akreditace magisterského stupně 

studijního programu Krajinářská architektura, měli bychom připravit na další zasedání 

senátu ČVUT Statut bez písm. a) v odst. 2 v článku 10 (titul Ing.). 

Hlasování přítomno 11 senátorů: 11-0-0 

Usnesení: Schváleno vypuštění písm. a) v odst. 2 v článku 10 Statutu FA.  
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Děkan L. Lábus pozval senátory na slavnostní vědeckou radu ČVUT dne 17.1.2018, kde se 

budou udělovat 4 naše medaile. 

Předseda J. Sedlák otevřel diskusi k návrhu Z. Völfla uspořádat prezidentskou debatu na 

téma Pražský hrad, veřejný prostor a rozvoj architektury na půdě Fakulty architektury. 

Většina senátorů již v předchozím týdnu reagovala na výzvu e-maily. Vedení FA 

nepodporuje, aby se na půdě fakulty i univerzity organizovala akce spojená s kampaní 

volby prezidenta. Bylo by to v rozporu s vysokoškolským zákonem. Následovala diskuse 

ohledně výkladu tohoto zákona se závěrem, že se taková debata na půdě FA konat 

nebude. 

Termíny dalších zasedání AS FA budou: 17. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna, 23. 

května a 20. června 2018. 

 

 

 

Zapsala dne 20.12.2017 Gabriela Thompson. 

 

 

 


