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Zápis z 23. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury konaného dne 

22.5.2019, místnost 262 

 

Přítomni:  

Senátoři: Mgr. Hubert Guzik PhD. (přítomen od bodu 3), Bc. Josef Holeček (odešel 

v průběhu zasedání), 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, RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D., doc. Ing. arch. Petr Vorlík, 

Ph.D.  

Omluveni: doc. Ing. Michael Rykl Ph.D., Bc. Karel Schwarz   

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

Ladislav Lábus, Hon. FAIA, doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. arch. Irena 

Šestáková, Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., 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 23. zasedání AS FA ČVUT 

2. Schválení zápisu z 22. zasedání AS FA ČVUT 

3.  Návrh rozpisu finančních prostředků a dotací na rok 2019 

4.  Informace Vedení FA 

5.  Různé 

 

1. Schválení programu 23. zasedání AS FA 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 13-0-0 

Usnesení: Navrhovaný program 23. zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu z 22. zasedání AS FA ČVUT 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 12-0-1 

Usnesení: Zápis z 22. zasedání AS FA byl odsouhlasen. 
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3. Návrh rozpisu finančních prostředků a dotací na rok 2019 

Tajemnice Tóthová seznámila senátory s průběhem přípravy návrhu rozpisu finančních 

prostředků a dotací na rok 2019. Pí. Kolářová vypočítala pedagogické výkony, RUV 

poskytla D. Matějovská a následně byl návrh schválen vedoucími ústavů. 

Výsledná tabulka rozpočtu byla projednána na vedení FA, na kolegiu děkana a s 

hospodářskou komisí AS. Mimonormativ byl opět snížen oproti loňskému roku. Všechny 

ústavy zaznamenaly nárůst a není proto nutno dle metodiky provádět korekce. 

Děkan Lábus: Informoval, že po diskusi s vedoucími ústavů došlo v průběhu 

projednávání rozpočtu ještě k redukci rozpočtů proděkanátů, čímž se ústavům ještě v 

závěru navýšila dotace celkem o 2 milióny. 

 

J. Šrubař: Informoval, že hospodářská komise návrh projednala a schválila s výsledkem 

hlasování: 3-0-1  

Uvedl také některé připomínky.  

Mimo jiné uvedl, že dnešní podklady mají dvě podoby: 

a) Velmi podrobnou, položkovou, kterou mohou kontrolovat v podstatě pouze vedoucí 

ústavů. 

b) Celkovou, přehledovou tabulku, kterou může kontrolovat hospodářská komise a 

schvalovat senát. 

 

J. Šrubař, M. Kohout: Za komisi doporučují, aby v budoucnu vznikl i nějaký předběžný 

výstup, meziprodukt, který by více vypovídal např. o náročnosti a finanční „výtěžnosti“ 

předmětů dle jejich charakteru, výuky cizinců apod. Tím by skutečně senát získal 

přehled a mohl relevantně o financích diskutovat a rozhodovat. Také by se tím 

rozhodování senátu a komise pozvedlo z formálního schvalování rozpočtu k formě, která 

by mohla skutečně poskytovat zpětnou vazbu a napomoci vedoucím ústavů získat 

přehled o předmětech a jejich efektivitě, poskytovat prostor pro další strategické 

rozhodování pro budoucnost ústavu a předmětů. 

L. Lábus: „Zachováváme značnou volnost rozhodování o rozložení financí na úrovni 

ústavů.“ 

J. Jehlík: Uvedl, že by rád zahájil diskusi o razantní, revoluční proměně rozdělování 

financí na FA. 

D. Hlaváček: FA příliš nevyniká ve vědeckých výkonech. Rozdělení vychází z výpočtů z 

posledních mnoha let (2011-2017). Motivačněji, prorůstově by působilo více zohlednit 

poslední roky. 

Také poznamenal, že na senátu ČVUT jsou na jednání hospodářské komise zváni všichni 

senátoři. 

J.Šrubař: Připomněl, že na Sharepointu vznikla sekce, kde se soustředí materiály k 

jednání hospodářské komise. 
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J. Sedlák: Doporučil posílat pozvánky na zasedání hospodářské komise také přes 

sekretářku akademického senátu. 

Hlasování o Návrhu rozpisu finančních prostředků a dotací na rok 2019: 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 13-0-0 

Návrh rozpisu finančních prostředků a dotací na rok 2019 byl AS FA schválen. 

 

4. Informace Vedení FA 

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia – bod programu k projednání 

představila  

Proděkanka Šestáková: Uvedla, že většina podmínek pochází z rektorátu. Na FA byla 

navržena pouze tabulka o výši prospěchového stipendia dle průměru. 

J. Šrubař:  Vznesl dotaz, zda bude se aktualizovat studijní řád a zda to danou 

problematiku nějakým způsobem ovlivní.  

I. Šestáková: Vyslovila názor, že nikoli. 

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia byly AS FA projednány. 

 

Projednání návrhu děkana FA na jmenování proděkana pro vědu, výzkum a uměleckou 

činnost FA ČVUT. 

Děkan Lábus: Uvedl, že se rozhodl, že přistoupí k výměně p. proděkana Henryho 

Achtena. Novým proděkanem se stane od začátku června doc. Martin Pospíšil a 

předkládá takto tuto změnu AS k projednání. 

D. Hlaváček: Vznesl dotaz na doc. Pospíšila, jaká bude v jeho funkci nejbližší agenda? 

M. Pospíšil: V úvodu poděkoval za činnost p. Achtenovi a sdělil, že agendou v nejbližším 

čtvrt roce bude příprava akreditace doktorského studia. 

J. Jehlík: Vznesl dotaz, zda se plánuje nějaká revize asistentů a koordinátorů 

doktorského studia, běžné každodenní agendy, kde to občas vázne? 

L. Lábus: V této chvíli je velmi urgentní především akreditace a otázka rozsahu a 

vymezení oborů. Dále akreditace habilitačního řízení. 

I. Fialová: Informovala, že nešťastnou náhodou došlo k výměně proděkanů i referentů, 

čímž se narušila kontinuita i přehled o procesních řízeních. Bylo by záhodno tyto 

procesy popsat a formulovat postupy i harmonogramy pro budoucnost. 

I. Šestáková: Poznamenala, že na jejich oddělení jsou tyto metodiky již vyhotoveny. 

Bohužel nejsou studenty dodržovány a ti ani neví, kde je hledat. 

Návrh děkana FA na jmenování proděkana pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA 

ČVUT byl AS FA projednán. 

i
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L. Lábus: Sdělil, že nový proděkan Pospíšil není členem Vědecko-umělecké rady FA, proto 

by rád požádal o schválení jeho zařazení do VUR tím spíše, že Prof. Moos rezignoval. 

Následně bylo v této věci provedeno tajné hlasování. 

Hlasování přítomno 12 senátorů: 12-0-0 

Akademický senát FA schválil zařazení doc Pospíšila do Vědecko-umělecké rady FA. 

 

J. Šrubař: Podal informaci, že zástupci fakultních senátů jsou zváni na výjezdní zasedání 

AS ČVUT, které se bude konat 14-16. 6. v Herbertově a bude se věnovat akreditaci celého 

ČVUT. 

Š. Malošíková: Vznesla dotaz, jaká je situace kolem ankety? 

I. Šestáková: Sdělila, že anketa funguje a jakmile spuštěna nová verze, budeme 

informováni. 

D. Matějovská: Vznesla dotaz, jaká je situace se zástupcem senátu na Radě vysokých 

škol a zda bude přítomen dalšího zasedání? Při jednáních RUV se totiž objevily otázky 

oddělení uměleckých škol a architektury, odlišného hodnocení. 

M. Kohout: Sdělil, že mu pozvánka byls doručena pozdě a tím pádem se zasedání 

v daném termínu nemůže zúčastnit. 

L. Lábus: Podal informaci, že výběrové řízení na rekonstrukci Kruhu již proběhlo, ale 

vzhledem k nastaveným přísným podmínkám smlouvy se nikdo nepřihlásil. Prodlení 

ohrožuje použití vyčleněných financí. Z tohoto důvodu proběhne druhé výběrové řízení. 

Dne 22.5.2019 zapsal Petr Vorlík. 

 

 

 

 

 

  

 


