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Zápis z 20. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

13. 2. 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, Ing. arch. Dana 

Matějovská, Bc. Parik Ölvecký, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing arch. Vít Rýpar, Ing. arch. Jan 

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

Omluveni: doc. Ing. Michael Rykl Ph.D. 

Vedení FA: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. 

arch. Jan Jakub Tesař, Ing. Jana Tóthová, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 

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

(pozn.: jména dále uváděna bez titulů) 

 

Program (návrh): 

1. Schválení programu 20. zasedání AS FA ČVUT 

2. Schválení zápisu z 19. zasedání AS FA ČVUT 

3. Informace vedení FA 

4. Příprava – volba místopředsedy AS FA za studentskou část 

5. Různé – přivítání nového senátora Patrika Ölveckého 

 

1. Schválení programu 20. zasedání AS FA 

Hlasování přítomno 14 senátorů: 14-0-0 

Usnesení: Navrhovaný program 20. zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu z 19. zasedání AS FA  

Děkan Lábus upozornil na nepřesnost v zápisu: do nového akreditované programu 

magisterského studia se bude přijímat přespříští rok (chybně uvedeno příští) a slovo 

anketa by raději nahradil termínem hodnocení předmětů. V zápisu bude upraveno. 

Hlasování přítomno 14 senátorů: 13-0-1 

Usnesení: Zápis z 19. zasedání AS FA byl odsouhlasen. 
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3. Informace vedení FA 

Děkan Lábus: Informoval o prvotní informaci o financích pro ČVUT s tím, že dojde ke 

zvýšení mimonormativního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že stále probíhá diskuse 

ohledně závazku Fakulty strojní, který se stal částečně i závazkem celého ČVUT, jsme 

dosud ve stadiu vyčkávání. 

Dále sdělil, že hodnocení výuky bylo rozesláno po ústavech. Pokračuje také diskuse 

v rámci komise studijního plánu. Diskuse probíhají na kolegiu děkana a také ve 

skupinách s garanty předmětů. Redukce jsou relativně malé řádově 9-10 hodin. Snahou 

je dosáhnout větší provázanosti s cílem lepší orientace studentů bakalářského studia.  

J. Holeček: Vznesl dotaz (vzhledem k tomu, že bývalý člen komise Z. Völfl, zástupce za 

studentskou část senátu, odstoupil), zda bude studentská část AS přizvána k diskusi tak, 

aby se k procesu mohla vyjádřit? 

Děkan Lábus: Potvrdil zájem o to, aby se zástupce studentů jednání účastnil. Účastnit se 

může jednak v rámci kolegia děkana, kde je problematika probírána na obecné rovině a 

také se může účastnit další schůzky.  Nejbližší jednání je 28.2. Zástupci studentů jsou 

zváni. 

Tajemnice Tóthová podala předběžné informace k rozpisu příspěvku a dotací pro FA na 

rok 2019. Sdělila, že minulý rok skončil s kladným výsledkem a v roce 2019 bude 

obdobná situace. Počet studentů neklesá. Nepředpokládá, že by měl být příští rozpočet 

nižší. Oficiálně zatím není uzavřené hospodaření za minulý rok. Vedení už připravuje 

výroční zprávu o hospodaření za rok 2018. Finální verze zprávy bude v březnu nebo v 

dubnu předložena senátu.  

 

4. Příprava – volba místopředsedy AS FA za studentskou část 

J. Sedlák: Sdělil, že odstoupil senátor a předseda studentské části senátu Z. Völfl. 

Zároveň uvítal nového senátora Patrika Ölveckého.  

Dále vyzval k nominaci a volbě nového místopředsedy studentské části AS. Po krátké 

diskusi byl nominován a v následné tajné volbě zvolen J. Holeček.  

Tajnému hlasování bylo přítomno 14 senátorů: 12-0-2 

Usnesení: Místopředsedou studentské části AS FA byl zvolen J. Holeček. 

 

5. Různé 

J. Šrubař: Vznesl z pověření svých kolegů dotaz na harmonogram studia příštího roku. 

Předložil podnět, aby v zimním zkouškovém bylo přeloženo odevzdávání ateliéru 

z pondělí už na pátek.  

Proděkanka Šestáková: Předběžný harmonogram školního roku je již připravený. Zimní 

semestr začíná 23.9. a před svátky končíme 23.12. V novém roce výuka začíná 2.1. tedy 
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14. týden a nabízí se možnost, aby byl součástí ateliérového týdne a mohlo by se 

odevzdávat 10.1.  

J. Holeček: Připomněl, že v letošním roce byl ateliérový týden až 2. týden v lednu. 

Považuje to za praktické tím, že bylo na dokončení semestrálních prací více času.  

V navrhovaném harmonogramu se jeví, že by času bylo málo.  

I. Šestáková: Odpověděla, že to nelze udělat jinak, protože je nutné se vejít do 

limitovaného času s letním semestrem. 

Děkan Lábus: Projevil názor, že odevzdávání ateliérů po Novém roce je pro vývoj 

projektu nešťastné, protože zkušenost ukazuje, že přes prázdniny se práce na 

projektech hodně posune a studenti ji často potřebují znovu konzultovat.  

I. Šestáková: Znovu připomněla, že po Vánocích už bude již jen ateliérový týden, neboť 

semestr musí skončit do stanovaného termínu prázdnin. 

Děkan Lábus: Na odpověď k dotazu k harmonogramu nejsme v tuto chvíli připravení a 

nemůžeme teď kompetentně říct, zda to tak bude.  

P. Vorlík: Upozornil, že by se zkouškové období mělo nazývat zkouškovým až po 

ateliérovém týdnu.  

D. Hlaváček: upozornil, v souvislosti s problematikou Metodiky 17 +, že na zasedání AS 

ČVUT byla naše fakulta uvedena jako odstrašující příklad. Apeloval na to, abychom lépe 

kontrolovali naše výstupy dříve, nežli je vydáme.  

P. Vorlík: Podotkl, že patrně nebylo, příliš co dodat, tak se tam zařazovaly i články, které 

pod RIV nepatřily.  

J. Sedlák: Ukončil diskusi v rámci bodu různé a opakovaně připomněl, že podněty do 

diskuse v rámci zasedání AS je nutno nahlásit s dostatečným předstihem před 

zasedáním tak, aby se jeho účastníci mohli na jednání připravit. 

 

Příští zasedání AS FA se bude konat ve středu 20. března 2019 v 16 hodin. 

 

 

 

 

Dne 13.2.2019 zapsala Gabriela Thompson. 

 

 

 


