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Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT 
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1. Úvod 

Akademický senát Fakulty architektury se ve složení vzešlém z voleb na období 2016-2019 

(resp. následné obměny senátorů) sešel celkem na 28mi řádných zasedáních. O jejich obsahu 

byly vedeny a zveřejňovány podrobné zápisy obsahující všechna projednávaná témata, včetně 

podstatných částí ze zde vedené diskuse i konkrétních příspěvků jednotlivých diskutujících.  

Zpráva proto obsahuje jen základní informace s odkazem na jednotlivé zveřejněné zápisy ze 

zasedání AS FA. 

Zasedání se pravidelně účastnili zvolení senátoři a také četní hosté. Účast, resp. usnášení 

schopnost AS byla v celém období na velmi dobré úrovni.  

Zasedání probíhala především  formou řízené, ale místy také spontánní diskuse, a to i v přesahu 

konkrétních projednávaných bodů. V rámci „různého“, pokryla poměrně široké spektrum 

témat, především v reakci na ustavené pravidelné informace vedení FA, ale často také 

rozvíjením témat navazujících na konkrétně projednávané body. Pravidelné zprávy z vedení 

odrážely v přiměřeném rozsahu i obsah jednání na kolegiu děkana, kde byli účastni v osobě 

předsedy, resp. místopředsedy (studentské části) také zástupci AS. 

Činnost AS FA ve volebním období 2016–2019 spočívala nejen v plnění obligatorních úkolů,  

ale ze značné části v projednávání ad hoc přicházejících podnětů a úkolů, často souvisejících 

s aktuálním během fakulty. Průběžně byla řešena dílčí agenda, která odrážela jednak požadavky 

vznesené na program jednotlivých jednání jak ze strany členů AS, resp. jeho pedagogické i 

studentské části, tak to byly otázky, se kterými se AS obracelo na vedení FA. 

V závěru volebního období proběhla příprava voleb na další období činnosti AS FA. 

Následující stručný popis charakterizuje hlavní okruhy práce AS. 
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2. Výsledky voleb do AS FA ČVUT na období 2016-2019 

 

 
 

3. Výsledky voleb do AS ČVUT na období 2016-2019 

 

Akademičtí pracovníci 

 
Studenti 

 
 

4. Ustavení AS FA a jeho vedení 

 Volba vedení AS FA ČVUT  

V tajném hlasování byl na 1. zasedání AS FA konaném 7.12.2016 předsedou zvolen Jan 

Sedlák, místopředsedou za pedagogickou část Petr Vorlík a za studentskou část Ondřej 

Lebeda.    

Volba komisí 

Do jednotlivých komisí byli zvoleni: 

 

Komise učebního plánu  

Jan Jehlík, Jiří Plos, Michael Rykl, Daniel Sýkora, Ondřej Lebeda, Šárka Malošíková 

Předsedou se stal Huber Guzik. 

 

Hospodářská komise 

Michal Kohout, Dana Matějovská, Josef Holeček 

Předsedou se stal Jiří Šrubař. 
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Legislativní komise  

Dalibor Hlaváček, Tereza Dejdarová, Jan Sedlák 

Předsedou se stal Petr Vorlík. 

 

Tajemnicí AS FA se stala Gabriela Thompson 

 

5. Proměny složení AS FA v průběhu volebního období 

V průběhu volebního období AS došlo k několika změnám v jeho obsazení: 

Ze zdravotních důvodů v květnu 2017 odstoupil senátor za studentskou část D. Sýkora, na jeho 

místo nastoupil Zdeněk Volfl. 

Z důvodu cesty do zahraničí v září 2017 odstoupila senátorka T. Dejdarová a na její místo 

nastoupil V. Votava, který doplnil také legislativní komisi. 

Z důvodu ukončení studia odstoupil v březnu 2018 senátor O. Lebeda. Novým místopředsedou 

AS za studentskou část a členem komise pro studijní plán byl zvolen Z. Volfl. 

Na 20.zasedání AS FA, konaném 13.2.2019 z důvodu cesty do zahraničí ukončil činnost Z. 

Volfl a na jeho místo nastoupil P. Olvecký. Za místopředsedu studentské části AS byl zvolen J. 

Holeček. 

Na 24. zasedání AS FA, konaném 26.6.2019 došlo z důvodu ukončení studia k odstoupení P. 

Olveckého. 

 

6. Volby v průběhu období 2016-2019 

Volba děkana 

V souvislosti s blížícím se koncem volebního období děkana bylo na 7. zasedání AS FA 

konaném 20.9.2017 rozhodnuto, že ke dni 11.10.2017 budou vyhlášeny volby kandidáta na 

děkana a zároveň byla zvolena volební komise ve složení prof. Jehlík, doc. Rykl, sen. Volfl. 

Následně byl touto komisí upřesněn termín volby na 22.11.2017. 

V rámci 9. zasedání AS FA konaném 22.11.2017 proběhla volba kandidáta na děkana pro 

období od 1.2.2018. Volby se účastnili všichni senátoři a kandidát, prof. Lábus, který byl 

jediným kandidátem, byl zvolen (poměrem hlasů 12-0-3). Výsledek voleb byl potvrzen volební 

komisí (viz příloha v archivu AS FA). 

Projednání návrhu na jmenování proděkanů a složení VUR 

Návazně na volbu a nástup děkana do funkce v novém volebním období byl na 12. zasedání AS 

FA  konaném 14.2.2018 předložen k projednání návrh na jmenování proděkanů (Dr. Henri 

Hubertus Achten – pro vědu, výzkum a uměleckou činnost, doc. Ing. arch. I. Fialová pro 

zahraniční vztahy, prof. Ing. arch I. Šestáková pro pedagogickou činnost, ing. arch. Jan Tesař 

– pro vnější vztahy, doc. Ing. arch. J. Vorel PhD pro rozvoj a výstavbu) a návrh na složení VUR 

(prof. Petr Hájek, Dr. Henri Hubertus Achten, prof. Petr Moss, prof. Jiří Máca, Prof. Zdeněk 

Fránek, ing. Pavel Štěpán, mgr. Karel Ksandr).  
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Oba návrhy byly projednány bez připomínek k navrhovanému složení.  

Doplňující volby do AS ČVUT 

AS vyhlásil z důvodu odstoupení zástupce studentské části volby na svém 14. zasedání 

18.4.2018, zvolená volební komise (Jehlík, Guzik, Hlaváček, Malošíková, Švarc, Holeček) 

stanovila termín volby na 17.5. 2018. 

Volby do AS FA a AS ČVUT na období 2020-2022 

V závěru volebního období proběhla příprava voleb na další období činnosti AS FA. Vyhlášení 

voleb proběhlo na základě jednání na 26. zasedání AS FA konaném 16.10.2019 a bylo společně 

s volbou volební komise potvrzeno hlasováním per rollam. Volby se konaly v období 27.11. – 

2.12.2019. 

Delegování do Rady vysokých škol   

Na 10. zasedání AS FA konaném 20.12.2017 byli navrženi a schváleni za pedagogy prof. M. 

Kohout a za studenty P. Olvecký. 

 

7. Projednávané a schvalované dokumenty  

Výroční zprávy o činnosti, o hospodaření a návrhy rozpisu a dotací na jednotlivé roky, stejně 

jako každoroční plány realizace strategického záměru FA byly na základě předem zaslaných, 

připomínkovaných a následně komentovaných předkladů materiálů, resp. na doporučení 

vzešlých z projednání v příslušných komisích (viz také činnosti komise) opakovaně podrobně 

diskutovány a po doplnění o vznesené podněty vzešlé z projednání také schvalovány (viz zápisy 

z jednání AS FA).  

Na 4. zasedání AS FA konaném 19. 4.2017 byla předložena a schválena Metodika rozpisu 

příspěvků a dotace přidělených FA ČVUT. 

Projednávány a schvalovány byly také další vedením předkládané dokumenty (směrnice 

děkana, podmínky přijímacího řízení ve studijních programech na příslušné akademické roky, 

resp. související prospěchová stipendia atd. - viz zápisy z jednání AS FA).  

 

8. Činnost komisí AS FA ČVUT 

Komise učebního plánu  

Jedním z hlavních témat uplynulého volebního období byla reforma Studijního plánu 

bakalářského a magisterského studijního programu A + U připravovaná vedením FA. Komise 

učebního plánu nebyla senátem pověřená, aby vypracovala souhrnné stanovisko k předložené 

podobě reformy či formulovala připomínky v průběhu prací nad tímto dokumentem. Jednotliví 

členové komise tak průběžně reagovali na zprávy ohledně postupu prací nad novým studijním 

plánem přímo na grémiu senátu. Z iniciativy studentských senátorů Komise učebního plánu 

prodiskutovala v listopadu 2018 metodiku tzv. Studentské ankety studijního plánu, jejíž 

výsledky byly následně předány vedení FA jakožto podklad k připravované reformě. 
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Hospodářská komise  

Hospodářská komise projednávala a připravovala stanoviska pro jednání AS FA zejména 

• Výroční zprávu o hospodaření za roky 2016, 2017 a 2018. 

• Rozpis dotace a příspěvku pro roky 2018 a 2019.  

Členové HK průběžně jednali zejména s tajemnicí FA. Obsahem jednání byly např. návrhy na 

úpravu struktury výročních zpráv a souvisejících podkladů dodávaných členům HK, otázky 

týkající se hospodaření fakulty (prostředky ve fakultních fondech, nájmy, hospodářská a 

doplňková činnost).  

Hospodářská komise jednala buď na schůzkách dedikovaných k jednotlivým aktuálním 

tématům nebo elektronicky, kdy svá stanoviska přijímala hlasováním per rollam. Zápisy 

z jednání HK a záznamy o hlasování per rollam jsou k dispozici ve složce komise 

v Sharepointu. 

Legislativní komise  

V průběhu volebního období, resp. v průběhu roku 2017, byly v souvislosti s novým VŠ 

zákonem upravovány, připomínkovány, projednávány a schvalovány vnitřní předpisy, řády FA.  

V průběhu září 2017 byly představeny navrhované věcné změny těchto vnitřních řádů tak aby 

k nim mohly být podávány připomínky, v průběhu října 2017 došlo k projednání připomínek 

změn řádů, následně byl v průběhu listopadu 2017 proveden jejich předklad, včetně  

zapracovaných připomínek.  

Dokumenty byly na 9. zasedání AS FA konaném 22.11.2017 následně schváleny (Statut, 

Disciplinární řád, Jednací řád VUR, Jednací řád, Volební řád).  Jednací řád prošel ještě dalšími 

korekturami (doc. Vorlík) a byl schválen na následujícím 10. zasedání AS FA konaném 

20.12.2017.   

 

9. Některá další témata  

V průběhu volebního období bylo diskutováno značné množství dílčích témat, ať již obecné, 

nebo ryze aktuální povahy. Jejich úplný odraz lze nalézt v jednotlivých zápisech ze zasedání 

AS FA.  

AS FA byly opakovaně předloženy k projednání návrhy děkana na ocenění významných 

osobností (Felberova medaile, medaile ČVUT a medaile FA, čestný doktorát). Senát při 

projednáních vyjádřil s návrhy souhlas.  

Na základě pravidelných informací z vedení FA byla na půdu AS přenášena témata i některé 

podněty z jednání kolegia děkana, resp. v jeho osobě byly presentovány i některé aktuální 

informace z úrovně celo universitní.  

Opakovaně byly diskutovány otázky týkající se vlastní výuky, resp. diskuse o evaluaci 

studijních plánů. AS FA se dostalo informací o přípravě a uskutečnění konference o 

bakalářském studiu program A+U na fakultě, konané 27.3.2017. 

AS FA byl pravidelně informován o průběhu přípravy akreditací a úpravách učebního plánu. 

https://sharepoint.cvut.cz/team/15000/as_fa/_layouts/15/start.aspx#/hospodarska_komise_AS/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fteam%2F15000%2Fas%5Ffa%2Fhospodarska%5Fkomise%5FAS%2FZ%C3%A1pisy&FolderCTID=0x01200038687518BC475A4897B32BC54849602A&View=%7B76B4C696%2DF4CB%2D45DA%2DBACC%2D17AFBE18737E%7D
https://sharepoint.cvut.cz/team/15000/as_fa/_layouts/15/start.aspx#/hospodarska_komise_AS/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fteam%2F15000%2Fas%5Ffa%2Fhospodarska%5Fkomise%5FAS%2FZ%C3%A1pisy&FolderCTID=0x01200038687518BC475A4897B32BC54849602A&View=%7B76B4C696%2DF4CB%2D45DA%2DBACC%2D17AFBE18737E%7D
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Opakovaně byla věnována pozornost usnadnění komunikace uvnitř fakulty. V této souvislosti 

byly diskutovány také ankety umožňující vzájemnou, resp. zpětnou informační vazbu pro 

pedagogy, a to jak na úrovni ČVUT, tak na úrovni fakultní, kdy studentská část přišla 

s iniciativním přístupem, když připravila anketku týkající se studijního plánu, jejíž výsledky 

předala vedení fakulty v lednu 2019. 

Diskuse byla věnována také hodnocení výzkumu, resp. problematice metodiky 17+. 

V průběhu volebního období bylo uskutečněno několik konkurzů na místa pedagogických 

pracovníků, o nichž byl AS informován vedením FA. 

Znační pozornost byla věnována přípravě a realizaci a spuštění nových web stránek.  

Diskutovány byly i některé otázky organizačně provozní povahy, resp. každodenního provozu 

budovy (od technických, např. inovace technické výbavy školy, podněty k možné digitalizaci 

vnitřní komunikace, přípravy renovace střediska v Kruhu, po obecné otázky estetické a 

hygienické kvality vlastního prostředí fakulty). 

V této souvislosti byly specifickým tématem diskuse také podněty směřující k šetrnému 

ekologickému chování v rámci školy. V tomto smyslu byly vzneseny i některé zcela konkrétní 

podněty.  

V rámci pravidelných zasedání AS FA byli přítomní také četní hosté. Mimo jiné v souvislosti 

s přípravou voleb rektora vystoupil na 7. zasedání AS FA konaném 20.9.2017 na vlastní žádost 

prof. P. Konvalinka. 

 

10. Závěr  

Předseda AS FA tímto děkuje všem senátorům a senátorkám, vedení senátu a členům 

jednotlivých pracovních komisí za aktivní práci v průběhu volebního období. Poděkování také 

patří vedení fakulty, předně p. děkanovi za průběžně podávané informace z kolegia děkana, 

resp. informace z pohledu vedení školy obecně.  

Specifické poděkování patří za bezchybnou práci tajemnici AS FA, pí G. Thompson, zajišťující 

krom agendy zápisů i organisaci jednotlivých zasedání AS. 

Konečně poděkování patří také pedagogické a studentské části Volební komise za práci při 

organizaci voleb na nastávající období. 

V Praze ………………….. 


