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Výroční zpráva AS FA ČVUT za rok 2010 

 

V roce 2010 byla činnost AS FA ČVUT ovlivněna významnými událostmi na fakultě.  

 

Volba kandidáta na děkana proběhla dne 25. 11. 2009. Volbu řídil předseda volební komise prof. Bočan. 

Kandidátem na děkana FA ČVUT na období 2010 až 2014 byl AS FA ČVUT zvolen stávající děkan prof. Ing. arch. 

ir. Zdeněk Zavřel.  

 

AS FA ČVUT projednal návrh děkana na jmenování nových proděkanů: 

pro pedagogickou činnost   doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. 

pro vědu a výzkum    prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. 

pro zahraniční  styky    prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.  

pro rozvoj     Ing. arch. Petr Hlaváček 

pro výstavbu     Ing. arch.Václav Aulický  

 

viz zápis  z 18. zasedání AS FA ČVUT 20. 1. 2010 

 

AS FA ČVUT schválil nové složení Vědecko-umělecké rady tajným hlasováním takto: 

 

- doc. Ing., aut. arch. Michaela Brožová    - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- Ing.arch. Markéta Cajthamlová     - 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- dipl.arch.Richard Doležal      - 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- Ing. arch. Petr Dvořák     - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- prof. Ing. arch. Matúš Dulla, CSc.     - 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- Ing.arch. Irena Fialová      - 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi 

- PhDr. Benjamin Fragner      - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- Ing. arch. Jan Kasl       - 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

- Doc. PhDr. Petr Kratochvíl,CSc.     - 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

- prof. Ing. arch. Karel Maier,CSc.     - 12 pro, 1 proti, 0 se zdržel 

- doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková    - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- prof. Ing. arch. Petr Pelčák      - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann     - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- prof.akad.arch.Jiří Sopko      - 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel 

- prof. Ing. akad.arch. Jiří Suchomel    - 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- Ing. Josef Šanda       - 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

- PhDr. Milan Turba       -   9 pro, 0 proti, 4 se zdrželi 

- PhDr. Michael Zachař      - 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

- prof. Ing. arch. Pavel Zvěřina     - 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

 

viz zápis  z 19. zasedání AS FA ČVUT 17. 3. 2010 

 

V rámci naší fakulty byli stanoveni na návrh děkana  koordinátoři jednotlivých stupňů studia,: 

doc. Brožová   koordinátorka ZAN  

doc. Šestáková koordinátorka bakalářského studia 

Ing. arch. Fialová koordinátorka doktorandského studia 

Ing. arch. Lisecová koordinátorka magisterského studia 

 

Rozpočet FA ČVUT na rok 2010 - do rozpočtu byly zapracovány změny výpočtu mimonormativních prostředků na 

centrální správu (R-ČVUT). Fakulta architektury získala větší objem finančních prostředků, který kompenzoval nižší 

příděl na specifický výzkum. Specifický výzkum se přiděloval hlavně formou studentské grantové soutěže (SGS). 

V diskusi padly návrhy na změnu metodiky financování na FA ČVUT - měla by projít revizí -  zjednodušit ji, aby 

ústavy získaly lepší představu o svých financích. 

 



2 

AS FA ČVUT rozpočet fakulty na rok 2010 schválil (hlasování: 11 pro; 0 proti; 1 se zdržel hlasování - z počtu 12 

přítomných senátorů). 

 

viz zápis  z 20. zasedání AS FA ČVUT 31. 3. 2010 

 

Na květnovém zasedání proděkan doc. Daňkovský představil senátorům pravidla pro studium pro akademický 

rok 2011/2012 a se změnami délky doktorského studia – prodloužení ze šesti na osm semestrů. Přijímací řízení do 

bakalářského studia schválil AS FA se změnou - zrušením 5ti bodového hodnocení u ústního pohovoru. Pravidla 

přijímacího řízení do magisterského studia byla schválena se změnami, a to: bylo rozšířeno kritérium hodnocení z 

předchozího stupně studia na "A nebo B"...a zrušen inkriminovaný odstavec. Pravidla přijímacího řízení do 

bakalářského studia oboru Průmyslový design byla schválena. 

 

Dlouhodobý záměr 2011 – 2015 s aktualizací na rok 2011 byl děkanem předložen na květnovém zasedání AS 

FA. Definitivní verze DZ byla s mnoha připomínkami a změnami odsouhlasena až na zasedání dne  23. 6. 2010. 

 

viz zápis  z 21. zasedání AS FA ČVUT 5.5. 2010 a zápis  z 22. zasedání AS FA ČVUT 23. 6. 2010 

 

Výroční zpráva fakulty za rok 2009, kterou předložil prof. Zavřel, děkan FA na svém 22. zasedání AS FA 

v červnu byla jednomyslně schválena. 

 

viz zápis  z 22. zasedání AS FA ČVUT 23. 6. 2010 

 

Děkan ve svém volebním programu deklaroval princip cirkulace ve vedení školy, úsilí o narušení hermetičnosti 

fakulty a umožnění přístupu i jiných osobností na akademickou půdu, včetně vedení ústavů. S tímto mandátem byl 

také zvolen. Personální změny se dotýkaly i prof. Bočana. Na základě toho byl studenty zaslán otevřený dopis 

děkanovi "Stojíme za Bočanem", který se na 22. zasedání AS FA ČVUT projednával. Děkan objasnil principy 

personálního obsazení vedoucích ústavů a nutnost vypsat výběrové řízení, což nevylučuje pokračování prof. 

Bočana jako vedoucí ateliéru. 

 

Studentská anketa ze zimního semestru 2008 / 2009 - děkan prof. Zavřel poukázal na nedostatky studentské 

ankety a navrhl zpracovatelům, aby s výsledkem ankety byly ústavy seznámeny přímo. 

 

viz zápis  z 23. zasedání AS FA ČVUT 6. 10. 2010 

 

Volby do AS FA ČVUT. V polovině prosince skončí funkční období AS FA ČVUT a AS ČVUT. Předseda Vorlík 

požádal Spolek posluchačů architektury (SPA) o vypracování návrhu na složení do volební komise. SPA připravil 

návrh nezávislé komise ve složení - Dalibor Hlaváček, Radmila Fingerová, Jana Zdráhalová a náhradnice Bedřiška 

Vaňková; Aleš Hamhalter, Tomáš Novák, Kateřina Knotová a náhradník Martin Štoss. AS FA ČVUT na svém 23. 

zasedání jednomyslně a bez připomínek schválil složení nezávislé volební komise pro listopadové volby. 

Vzhledem k tomu, že Dalibor Hlaváček a Jana Zdráhalová následně odstoupili ze své funkce ve volební komisi, byli 

na 24. zasedání AS FA ČVUT jednomyslně schváleni náhradníci Hana Špalková a Martin Augustin. 

Výsledné složení volební komise 

Za pedagogy: Radmila Fingerová, Hana Špalková, Martin Augustin a náhradnice Bedřiška Vaňková 
Za studenty: Aleš Hamhalter, Tomáš Novák, Kateřina Knotová a náhradník Martin Štoss. 
 

Předseda AS FA ČVUT děkuje všem senátorům za spolupráci v roce 2010, děkanovi za informace z Vedení FA 

ČVUT i z Kolegia ČVUT. 

 

 

 

Výroční zprávu vypracovala Mlýnková, v Praze dne 27. 10. 2010 

Výroční zprávu doplnil Vorlík, v Praze dne 4. 11. 2010 


