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Zápis ze 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

18.4.2018, místnost 262 

 

Přítomni:  

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

prof. Ing. arch. Jan Jehlík, prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ph.D., Ing. arch. Šárka Malošíková, 

Ing. arch. Jan Sedlák, Bc. Karel Schwarz, RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D., doc. Ing. arch. Petr Vorlík, 

PhD., Bc. Vladimír Votava, Zdeněk Völfl 

Omluveni: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. Michael Rykl 

Ph.D. 

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: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. 

 

(pozn.: jména dále uváděna bez titulů) 

 

1. Schválení programu 14. zasedání AS FA ČVUT 

2. Schválení zápisu z 13. zasedání AS FA ČVUT 

3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 

4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 

5. Příprava doplňovacích voleb do studentské části senátu ČVUT 

6. Informace vedení FA 

7. Různé 

 

1. Schválení programu 14. zasedání AS FA 

Hlasování přítomno 11 senátorů: 11-0-0 

Usnesení: Navrhovaný program 14. zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu z 13. zasedání AS FA  

Hlasování přítomno 11 senátorů: 10-0-1 

Usnesení: Zápis z 13. zasedání AS FA byl odsouhlasen. 
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3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 

Na úvod projednávání Výroční zprávy (VZ) tajemnice J. Tóthová informovala o procesu, 

který předcházel předložení VZ před AS FA. Do VZ byly zapracovány připomínky 

hospodářské komise AS. VZ byla přednesena na schůzi vedení FA a kolegiu děkana FA.  

Tajemnice J. Tóthová představila senátorům obsah VZ. Hospodaření za rok 2017 je 

v kladných číslech - zisk 550 tisíc. Celé hospodaření je odsouhlasené účetními rektorátu 

ČVUT. Tajemnice senátorům popsala jednotlivé fondy a prostředky v nich. Rozpočet se 

skládá z těchto položek: příspěvek na vzdělávací (hlavní) činnost, dotace na rozvoj 

vědecké organizace, dotace na stipendium, dotace na granty, doplňková ekonomická 

činnost. Příspěvek na hlavní (vzdělávací) činnost byl rozdělen ústavům ve smyslu 

upravené „Metodiky rozpisu a dotace“. Rozpis je větší polovina fakultního rozpočtu. 

Rozpočet na rok 2017 se vůbec neschválil a rozpis se schválil v 11/2017. Sedm milionů 

Kč je odloženo do fondu investičního majetku pro případné opravy budovy.  

Mimonormativní výdaje jsou 1/3 rozpisu a ta se tu detailně popisuje, je potřeba také se 

zaměřit na výdaje na ústavech, které tvoří 2/3 rozpisu. Dále je ve zprávě popsán vývoj 

grantů od roku 2016 až do roku 2017. V roce 2017 máme 19 mil. v grantech. Ve zprávě 

jsou také zpracované mzdové náklady.  

Vystoupil J. Šrubař za hospodářskou komisi, který poděkoval za prostudování a 

zpracování připomínek D. Matějovské a M. Kohoutovi. Drobné připomínky hospodářské 

komise byly zapracovány. Žádné zásadní nedostatky nebo problémy nezaznamenali. 

Hospodářská komise AS doporučuje výroční zprávu o hospodaření ke schválení. 

Hlasování přítomno senátorů 12 senátorů: 12-0-0 

Usnesení: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 byla projednána a schválena. 

 

4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 

Proděkan J. Vorel podal krátký komentář o vývoji, který předcházel předložení Výroční 

zprávy o činnosti za rok 2017. Dne 27.2. byly ústavům odeslány dotazníky, které zpět 

dorazily v půlce března. Pak byl rozeslán draft této zprávy a přišlo poměrně hodně 

připomínek, které se zpracovaly. Ze strany senátu přišly připomínky hlavně od pana 

Hlaváčka a Vorlíka, kterým tímto děkuje. Nakonec byla do finální zprávy ještě doplněna i 

informace od paní Malošíkové. 

Předseda J. Sedlák vyzval senátory k dotazům. Nikdo z přítomných neměl připomínky 

ani dotazy. Přistoupilo se k hlasování. 

Hlasování přítomno 12 senátorů: 12-0-0 

Usnesení: Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 byla projednána a schválena. 

 

5. Příprava doplňovacích voleb do studentské části senátu ČVUT 
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Předseda J. Sedlák byl informován J. Šrubařem o tom, že velký senát vypsal doplňovací 

volby ve volebním obvodu studentů FA.  Bylo konstatováno, že volby musí proběhnout 

v době výuky před prázdninami (do 21.5.2018). Za tímto účelem byla ustavena  volební 

komise, do níž byli nominováni: Jehlík, Schwarz, Guzik, Holeček, Hlaváček, Malošíková. 

Proběhlo tajné hlasování. Hlasovalo 11 senátorů. 

Usnesení: Všichni nominovaní byli v tajném hlasování zvoleni.  

Volební komise sestaví harmonogram voleb a zvolí si předsedu komise. 

 

6. Informace z vedení FA 

Děkan L. Lábus sdělil senátu informace z jednání kolegia rektora. Na kolegiu nyní 

probíhají jednání o rozpisu finančních prostředků na letošní rok. Nárůst financí je 

poměrně veliký, protože ministerstvo přidalo 3 miliardy Kč, z toho 1 miliarda byla určena 

na stipendia doktorandů. Došlo také k poměrně významné změně metodiky, což vede 

k debatám, jak se na základě změny (výkonová složka koeficient k) má přepočítávat. O 

tom budou ještě probíhat další jednání . Vloni jednotlivé alternativy vykazovaly 

obrovský rozptyl. Letošní situace je obdobná. Rozpis je pro nás přívětivý. Předběžná 

aplikace loňských pravidel. Nová metodika bude aplikována na letošní rozpis finančních 

prostředků. Zatím není jasné, jaký nárůst lze očekávat. 

Děkan L. Lábus představil plán investiční výstavby – 2 akce. Plánovaná rekonstrukce 

v Kruhu za 6 milionů. Dále jsme přihlásili grant OPVV na nábytek a vybavení dílen a 

poslucháren.  

Děkan L. Lábus informoval o jednání komise studijního plánu. Řešila se problematika 

dobíhajících a nových akreditací. Fakulta podá žádosti o akreditace na programy, které 

končí v příštím roce. Bude nutno přikládat zprávy vnitřního hodnocení.  

J. Jehlík se dotázal na další harmonogram jednání komise studijního plánu. Děkan 

reagoval tím, že by bylo dobré určit si pravidelné schůzky. Část věcí můžeme dělat ve 

všeobecných komisích.  

 

7. Různé 

 Z. Völfl informoval o obdržení petice ze strany studentů krajinářské architektury. 

Děkan Lábus odpověděl, že již řešil totožné připomínky s vedoucím ústavu. Ty byly 

zásadního charakteru. Mluvili spolu o tom, že větší změny nyní nejsou možné. 

Debata o obsahu předmětů a jejich skladbě bude probíhat. Š. Malošíková vznesla 

dotaz, kdy bude evaluace probíhat. V odpovědi děkan sdělil, že reakreditace bude 

probíhat během příštího školního roku a přitom bude probíhat vnitřní evaluace.  

Předseda Sedlák uzavřel bod tím, že se jedná o petici směřovanou k vedení FA ne 

k senátu.  
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 Z. Völfl podal žádost o upřesnění formulace týkající se řádu státních závěrečných 

zkoušek (uznání předmětů), kterou lze dle studentů  vykládat dvěma odlišnými 

způsoby. Děkan odpověděl, že tento konkrétní dotaz bylo třeba avizovat 

s obvyklým předstihem před jednáním  senátu. Zcela však podnětu neporozuměl a 

proto požádal o  předložení dotazu v písemné formě a adresování vedení FA.  

M. Dulla vznesl dotaz, zda je správné, že státní zkoušku skládají pouze studenti, 

kteří mají špatné známky z dílčích zkoušek. Děkan odpověděl, že fakulta k tomuto 

způsobu přistoupila, když došlo k rozdělení na bakalářské studium, a to z důvodu 

většího počtu zkoušek. Následovala debata k problematice státních závěrečných 

zkoušek (P. Vorlík, děkan Lábus, I. Fialová). J. Jehlík debatu uzavřel s tím, že se 

dohodli s proděkankou Šestákovou na tom, že pedagogové, kteří se touto 

záležitostí delší dobu zabývají, se setkají na speciální debatě. Aby SSZ byla 

reparátem je nevhodné.  

 P. Vorlík - senát by uvítal informaci o výsledcích studentské ankety. Navrhuje, aby 

byla zavedena strategie, jak s výsledky ankety budeme nakládat, což je podnět pro 

vedení FA. Z. Völfl – studentům by bylo vhodné dát zpět nějakou zprávu. Dle jeho 

názoru mají studenti pocit, že účast v anketě nic nezmění, a proto se jí neúčastní. 

Do příštího programu AS na podnět P. Vorlíka budou zařazeny výsledky ankety. 

Děkan L. Lábus – anketa se teď rozběhla. Dříve fungovala papírovou formou. 

Každého vyučujícího reflexe zajímala. Radou vnitřního hodnocení budou nastaveny 

principy vnitřního hodnocení.  

 J. Šrubař vznesl dotaz, v jakém stavu je naše zveřejňování materiálů akademické 

obci. Je potřeba na tom zapracovat. Budeme kopírovat způsob rektorátu, který 

používá sharepoint. J. Sedlák napíše písemnou žádost. Je to v procesu přípravy. 

 

Příští zasedání AS FA se koná 16.5.2018 od 16.00 hod. 

 

 

 

 

Zapsala dne 18.4.2018 Gabriela Thompson. 


