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Zápis z 19. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

23.1.2019, místnost 262 

 

Přítomni:  

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

arch. Jan Jehlík, prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Šárka Malošíková, JUDr. PhDr. Jiří 

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

Šrubař, Ph.D., doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Bc. Zdeněk Völfl 

Omluveni: Ing. arch. Dana Matějovská, Bc. Karel Schwarz 

Vedení FA: prof. Dr. Henri Hubertus Achten, doc. Ing. arch. Irena Fialová, prof. Ing. arch. 

Ladislav Lábus, Hon. FAIA, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, 

Ph.D. 

Hosté:  

(pozn.: jména dále uváděna bez titulů) 

 

Program (návrh) 

1. Schválení programu 19. zasedání AS FA ČVUT 

2. Schválení zápisu ze 18. zasedání AS FA ČVUT 

3.  Informace vedení FA  

4.  Různé – aktuální stav studentské ankety 

 

1. Schválení programu 19. zasedání AS FA 

Hlasování přítomno senátorů: 12-0-1 

Usnesení: Navrhovaný program 19. zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu z 18. zasedání AS FA  

Hlasování přítomno 0 senátorů: 10-0-3 

J. Sedlák informoval o příloze zápisu, která shrnuje ekologické podněty P. Vorlíka. 

Usnesení: Zápis z 18. zasedání AS FA byl odsouhlasen. 

 

3. Informace vedení FA 

  Rozpočet ČVUT 
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Děkan L. Lábus informoval o prvním avízu rozpočtu ČVUT. Zatím čísla vypovídají o 

mírném nárůstu: 

- pedagogika ČVUT o 90 mil. navýšení (bez koeficientu k)  

- koeficient k – stoupnul oproti loňskému roku – zvýšení na 300 milionů 

- RVO stoupá na 751 miliónů  

Sdělil, že nemůže informovat o čerpání v loňském roce, protože na zasedání není 

přítomna pí. tajemnice. Jako příklad uvedl, že výdaje z děkanského fondu byly na 

projekční přípravu rekonstrukce v Kruhu.  

 

 Reakreditace bakalářského studijního programu 

V letošním roce čeká fakultu reakreditace bakalářského studijního programu 

Architektura a urbanismus.  

Studenti předali děkanovi výsledky hodnocení předmětů týkající se bakalářského studia. 

Děkan je požádal také o přípravu hodnocení předmětů magisterského studia. Sdělil, že 

přespříští rok se bude již přijímat do nového akreditovaného programu.  

Děkan dále informoval o konání schůze učebního plánu, která se mimo jiné zabývala 

studijními plány zahraničních škol (např. Mnichov), kterými by bylo dobré se inspirovat. 

Jedná se o Snahu o citelnější a přehlednější studijní plán. Je také nutno reakreditovat 

doktorský studijní program, 1 program se 4 moduly v doktorském studiu – strukturální 

změna. 

Sdělil, že probíhá příprava na hostujícího profesora Mirko Bauma (co by významného 

českého architekta žijícího a pracujícího v zahraničí - Cáchy). Předpokladem je, že se 

stane výrazným fenoménem na naší fakultě. Bude zde realizovat workshop a možná i 

povinně volitelný předmět. 

J. Sedlák vyzval k dotazům a diskusi. 

M. Rykl: P. děkan mluvil o doktorském studiu, o tom že máme více oborových rad. Dotaz 

je na podobu strukturování. 

Děkan Lábus: V minulosti existovaly oborové rady oboru a nejen programu. Změny 

proběhly v součinnosti s proděkankou Fialovou již v loňském roce, kdy bylo připraveno 

sloučení více programů do jedné oborové rady. 

H. Guzik: Lze očekávat zprávy z procesu přípravy akreditace a bude na ně možné 

reagovat? Nebo je předpoklad, že je naše role v tomto smyslu aktivní?  

Děkan: V komisi učebního plánu je i studentská část senátu. Z hlediska schvalovacího 

procesu bude akreditace v senátu jen k projednání a schvaluje ji vědecká rada. Sdělil, že 

by uvítal, kdyby v procesu byli účastni i studenti. Kromě zjednodušování struktury budou 

reflektovány změny v projekční praxi (počítačové projektování). Další věcí je, aby se 

problematika krajinářské architektury více prolnula do studia architektury. Evidentní je 

také posun v přibývání předmětů, které se zabývají architekturou ve velkém měřítku 

(urbanismus, krajinářská architektura).  
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Požádali jsme, aby se u nás na FA v roce 2020 konala prestižní evropská konference o 

vzdělávání architektů EAAE na téma Nové dimenze architektury. Získali jsme 

pořadatelství. Bude se konat poslední týden v srpnu 2020.  

 

4. Různé 

Z. Völfl: Rád by senát informoval o vývoji studentského hodnocení výuky na FA s účastí 

100 respondentů. Studentská část AS se rozhodla zpracovat pro vedení fakulty ještě 

další materiál -  podrobnější zhodnocení. Ten by mohl být užitečný jako nástroj 

při  dalších úvahách vedení. Předpoklad byl, že tento materiál nebude předložen celému 

senátu, ale byl poskytnut děkanovi a proděkance Šestákové. Nahlédnutí dotčených 

vedoucích ústavů do materiálu lze zvážit. Existuje snaha o zveřejnění hodnocení 

předmětů, kterou vyplnilo 100 studentů. Z. Völfl také sdělil, že je vůči respondentům 

korektní, aby finální výsledek viděli. Respondenti jsou převážně studenti magisterského 

studia. 

Děkan L. Lábus: Existovala předběžná domluva na různých možnostech informování o 

výsledcích studentského hodnocení výuky. Nakonec byla zvolena varianta předání 

výsledků vedoucím ústavů. Předpokladem je, že osobní hodnocení textem bude 

předáno konkrétnímu pedagogovi. Bude předáno v neupravené, původní formě. 

H. Guzik: Dostaneme výsledky automaticky? Je dobře mít zpětnou vazbu.  

Děkan L. Lábus: Považuji za samozřejmé, že to vedoucí ústavu předá vyučujícímu. 

M. Kohout: Kdy je možné výsledky hodnocení očekávat?  

Děkan: Příští týden.  

Děkan L. Lábus: S paní proděkankou Šestákovou a oddělením IT pracujeme na tom, aby 

se výsledky elektronické ankety ČVUT dostaly k vyučujícím.  

Š. Malošíková: Prosí o propagaci ankety ČVUT – vyvěšení informací na fakultním 

Facebooku – kde není žádný odkaz. 

J. Holeček: SPA bude ČVUT anketu propagovat. Navrhuje, aby studijní oddělení poslalo 

připomínku o anketě do e-mailu všem studentům.  

Š. Malošíková upozornila, že v soutěži Inspireli je uvedena katedra architektury ČVUT a 

není specifikováno, o jakou fakultu se jedná. Mělo by být upřesněno, že se jedná o FSv. 

Děkan shrnul vývoj soutěže s tím, že v současné době naše fakulta není aktivně 

zapojena.  

 

Z. Völfl informoval o ukončení své činnosti ve studentské části senátu FA z důvodu 

odjezdu do zahraniční. Ukončuje svoji účast k 5.2.2019. Bude osloven další kandidát 

z voleb do senátu. 

J. Sedlák předložil předpokládané termíny zasedání AS FA: 13.2., 20.3., 17.4., 22.5., 

19.6.2019. 
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Další termín zasedání senátu FA je stanoven na 13.2.2019 v 16.00. 

 

 

Dne 23.1.2019 zapsala Gabriela Thompson. 

 


