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Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty architektury 

konaného dne 20.11.2019, místnost 262 

 

Přítomni:  

Senátoři: Ing. Petra Boudova, Mgr. Hubert Guzik Ph.D., Ing. arch. Dalibor Hlaváček, 

Ph.D., Bc. Josef Holeček, prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Dana Matějovská, 

Ph.D., JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D., Ing arch. Vít Rýpar, Ing. 

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

Vorlík, Ph.D. 

Omluveni: prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Šárka Malošíková  

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

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Ing. Jana Tóthová, doc. Ing. arch. Jakub Vorel, 

Ph.D. 

Hosté: Chrtková Eliška, Liska Michal (přišel na závěr zasedání), Kropíková Zuzana, 

Taty Jean, Vránková Tereza 

(pozn.: jména dále uváděna bez titulů) 

Program (návrh) 

1. Schválení programu 27. zasedání AS FA ČVUT 

2. Schválení zápisu ze 26. zasedání AS FA ČVUT 

3. Informace o organizaci voleb do AS FA 

4. Schválení Plánu realizace strategického záměru FA ČVUT v Praze pro rok 

2020 

5. Informace vedení FA   

6. Různé 

 

V mezidobí mezi 26. a 27. zasedáním AS FA byla formou per–rollam přijata tato 

usnesení: 

Usnesení: Schválení členů volební komise voleb do AS FA 2019 

Za studenty byli schváleni: Michal Liska, Bc. Eliška Martínková, Bc. Sára Roeselová 

Za pedagogy byli schváleni: Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. arch. Ivan Hnízdil, Mgr. 

Marcel Tomášek, M.A. 

Hlasování: 14-0-1 
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Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Akademický senát Fakulty architektury vyhlašuje volby 2019 do AS FA 

ČVUT na volební období 2020-2022, které se budou konat v období listopad–

prosinec 2019. Konkrétní časový harmonogram bude stanoven Volební komisí AS 

FA.  

Hlasování: 13-0-2 

Usnesení bylo přijato. 

 

1. Schválení programu 27. zasedání AS FA s výměnou pořadí bodu 3 a 4 

programu 

Předseda senátu J. Sedlák navrhuje výměnu pořadí bodu 3 a 4 návrhu programu. 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 13-0-0 

Usnesení: Navrhovaný program 27. zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu z 26. zasedání AS FA 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 11-0-2 

Usnesení: Zápis z 26. zasedání AS FA byl schválen. 

 

3. Schválení Plánu realizace strategického záměru FA ČVUT v Praze pro rok 2020 

Proděkan J. Vorel seznámil senátory s obsahem dokumentu, který byl 16.10.2019 

projednán na kolegiu děkana a 6.11.2019 byl schválen Vědecko-uměleckou radou FA. 

Doručené připomínky senátorů byly zapracovány. Ve výkladu shrnul zásadní body 

strategického záměru: bylo podáno velké množství akreditací, očekává se tedy velké 

množství implementací. Jsou vytvořeny nové moduly. Nové hodnocení vědeckých i 

pedagogických výkonů. Lze očekávat rozsáhlou práci v oblasti propagace – anglický 

web apod. Je vyslovena podpora elektronického vzdělávání. Dalšími úkoly jsou zavádění 

karierního řádu ČVUT, HR Award, rekonstrukce Kruhu – další výběrové řízení (do 

předchozích se nikdo nepřihlásil), projektuje se úprava dílen. Výměny Erasmus, podpora 

mobility. Podpora přednášek zahraničních pedagogů. Internacionalizace materiálů. 

Bude pořádán kongres EAAE. Institucionální spolupráce. Dopad metodiky 17+. Je nadále 

sledována problematika podpory matek s dětmi. Předpokládá se, že předložený 

dokument bude ještě graficky upraven. 

Hlasování přítomno 13 senátorů: 13-0-0 

Usnesení: Plán realizace strategického záměru FA ČVUT v Praze pro rok 2020 byl 

schválen. 
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4. Informace o organizaci voleb do AS FA 

J. Sedlák: předal informaci Volební komise o počtu přihlášených kandidátů s tím, že se 

přihlásil téměř stejný počet kandidátu jako při posledních volbách. Kandiduje o něco 

menší počet studentů.  

J. Holeček: Vyslovil názor, že menší počet studentských kandidátu souvisí s krátkým 

termínem mezi vyhlášením voleb a uzavření kandidátek. Přimlouvá se za vytvoření 

manuálu pro volební komisi a uvítal by lepší propagaci.  

P. Vorlík: Vyslovil názor, že problémem by mohl být malý zájem kandidátů studentů do 

velkého senátu. Apeloval na volební komisi, aby vytiskla plakáty s informacemi o 

změnách ve volebním řádu a ve způsobu volby.  

Studentka z řad hostů vyslovila názor, že hodně studentů neví, co senát dělá a někteří 

studenti dokonce ani neví o jeho existenci. 

J. Sedlák: Připomněl, že informace o senátu jsou součástí základních informací o studiu 

na FA, dostupné na web stránkách fakulty a navíc skutečnost, že první informaci 

studenti dostávají hned na počátku studia, m.j. při imatrikulaci. Pokud jde o termín voleb 

a z toho plynoucí harmonogram připomněl, že byl stanoven společnou dohodou při 

jednání AS.  

D. Hlaváček: Vyjádřil názor, že bychom měli zvýraznit informace o senátu na fakultním 

webu. 

J. Plos: Podpořil vyslovený názor, že je potřeba podat informace formou, která je pro 

studenty přístupná.  

P. Vorlík: Doporučil informace umístit před studijním oddělením. 

Děkan L. Lábus: V reakci na řečené řekl, že jsme na vysoké škole a existuje určitá míra, 

nakolik máme předávat informace, a jak by se druhá, studentská strana měla o 

informace sama zajímat. Harmonogram voleb byl zveřejněn 11.11. a uzávěrka 

kandidátek 18.11., což je opravdu krátká doba. Zdůraznil, že je nyní důležité se 

soustředit se na propagaci voleb.  

Poznamenal, že z představení kandidátů byla zřejmá poklidná atmosféra, což je možná 

doklad toho, že nás moc věcí tak netrápí a hodně věcí dobře funguje.  

J. Sedlák: Připomněl, v odkazu na průběh sestavování volební komise, že bylo, přes 

opakované žádosti velmi složité najít členy komise pro potřebnou součinnost, což 

prodloužilo termín ustavení komise a následně vyhlášení harmonogramu. Přislíbil 

neprodleně přenést informace apelující na organizaci, a především propagaci voleb do 

volební komise.  

V rámci harmonogramu byl upřesněn termín ustavujícího zasedání Akademického 

senátu na středu 4.12.2019 v 17.00 po řádném zasedání současného Senátu, které 

proběhne od 16.00 hodin.  
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K. Schwarz: Ve volné návaznosti na téma voleb, vyzdvihnul velmi dobrou zkušenost 

s naším PR oddělením a navrhl zvážení zvýšení kapacity oddělení.  

L. Lábus: Souhlasil, že zde pracují dobře, ale nejdřív je potřeba hledat rezervy v tom, co 

máme.  

Proděkanka I. Fialová: Na samostatné projekty jsou zaměstnáváni pracovníci, kteří jsou 

placení extra.  

D. Hlaváček: Dalo by se to brát jako podnět před schvalováním rozpočtu, jestli se tyhle 

odbory nemají posílit. 

Tajemnice J. Tóthová: V reakci na předvolební schůzi akademické obce a zde předložené 

náměty ze stran kandidátů připomněla, že studenti mohou s drobnějšími provozními 

podněty či požadavky přijít přímo za tajemnicí fakulty, neboť jednání senátu se jimi 

obvykle nezabývají. 

 

5. Informace z vedení FA 

L. Lábus poděkoval všem, kteří připravovali oslavy 30. výročí událostí listopadu 1989 a 

také těm, kteří se oslav zúčastnili.  

Dále informoval, že předešlého dne VR ČVUT schválila naše akreditace (architektura a 

urbanismus všech stupňů), včetně výuky magisterského programu v anglickém jazyce a 

také zaměření krajinářská architektura. Poslední byla akreditace jmenovacích a 

habilitačních řízení. Informoval studenty hosty o podobě plánovaného pětiletého 

studijního programu.  

Dále děkan informoval, že VUR schválila zlatou Felberovu medaili pro architekta Johna 

Eislera. 

Připomněl také, že ve čtvrtek 19.12 se v 16. 30 koná vánoční večírek FA.  

 

6. Různé 

J. Sedlák: Informoval, že připraví koncept zprávy o činnosti AS, který bude před příštím 

zasedáním rozeslán k případným doplněním nebo upřesněním tak, aby po jejich 

doplnění bylo možné text schválit.  

L. Lábus: Rád bych Vám senátorům poděkoval za vstřícný a konstruktivní přístup, včetně 

zapojení studentů do úprav studijních plánů a anket. Spolupráce byla opravdu na 

úrovni.  

J. Sedlák: Vyzdvihnul pravidelnou účast senátorů na zasedáních AS FA během celého 

volebního období. 

 

Příští zasedání AS FA se koná 4.12.2019 od 16.00 hod. 
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Dne 20.11.2019 zapsala Gabriela Thompson. 

 

  


