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Souhrnná zpráva AS FA ČVUT za funkční období 2007 - 2010 

 

Ve dnech 28. a 29. 11. 2007 se konaly volby do AS FA ČVUT pro funkční období 2008 - 2010: 

Podle platného volebního a jednacího řádu AS FA ČVUT byli zvoleni tito senátoři: 

 

akademičtí pracovníci 

doc. Ing. M. Rykl    355      

doc. Ing. arch. P. Kotas    257 

Ing. arch. D. Matějovská    251  

Prof. Ing. arch. J. Bočan    237 

RNDr. D. Kolářová     224 

Prof. Ing. arch. L. Lábus    213 

doc. Ing. arch. R. Koucký    180 

Ing. arch. L. Pata     155 

Ing. arch. P. Vorlík    155 

Doc. akad. mal. F. Cundrla    151 

 

studenti:  

Ing. bc. Karel Kadeřábek   240  

Jindrich Klega     201 

Jitka Molnárová     168 

Ing. arch. Petr Klápště    147 

Jaromír Hainc     130 

 

 Volba nového vedení AS FA ČVUT 

a) volba předsedy 

    Z řad senátorů byli navrženi na předsedu AS FA - prof. Bočan a Ing. arch. Vorlík.  

    V tajném hlasování byl zvolen předsedou senátu FA ČVUT Ing. arch. Vorlík  

 

b) volba místopředsedů z řad pedagogů a z řad studentů    

    Navrženi byli: za pedagogy prof. Bočan,  

    za studenty J. Klega, Ing. arch. Klápště a Ing. Kadeřábek.  

    Senátor Ing. arch. Klápště kandidovat odmítl. 

 

V tajném hlasování byl místopředsedou z řad pedagogů zvolen Prof. Bočan Místopředsedou za 

studentskou část byl zvolen J. Klega.  

 

c) Volba senátních komisí: 

Hospodářská komise AS: Do HK byli navrženi senátoři: Ing. arch Matějovská, Dr. Kolářová, prof. 

Lábus a Ing.arch. Klápště. Hlasováním, kterého se zúčastnilo 13 přítomných senátorů, byli všichni 

navržení zvoleni:  

Ing. arch. Matějovská - 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování,   

Prof. Lábus - 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování, 

Dr. Kolářová - 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování, 

Ing. arch. Klápště  -  12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování. 

 

Za předsedkyni hospodářské komise byla zvolena  Dr. Kolářová. 

 

Legislativní komise AS: Do LK byli navrženi senátoři: Ing. arch. Pata, J. Hainc, Ing. arch. Vorlík.  

Hlasováním, kterého se zúčastnilo 13 přítomných senátorů, byli všichni navržení zvoleni:   
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Ing. arch. Pata  - 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování, 

J. Hainc - 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování, 

Ing. arch. Vorlík  -  12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování. 

 

Za předsedu LK byl zvolen  Ing. arch. Pata:  

Zástupcem do KUP z řad studentů byl navržen a hlasováním schválen Ing. Kadeřábek.   

 

 

 

 

 

Výroční zpráva AS FA ČVUT za rok 2008 

 

Rozpočet 

Na 4. zasedání AS dne 2. 4. 2008 byl jednohlasně schválen rozpočet fakulty na rok 2008. Děkan 

Zavřel informoval senátory o skutečnosti, že se v loňském roce podařilo udržet rozpočtovou kázeň 

nejenom u mimonormativní části rozpočtu, ale i v hospodaření ústavů. Fakulta architektury se tak 

pomalu dostává ze zadlužení. Materiál „Rozpočet“, který  senátu předložila tajemnice fakulty Tóthová 

byl předložen v přehlednější, transparentnější podobě než minulá léta, doplněn také o srovnání s 

hospodařením v loňském roce. Další změnou bylo posílení normativní části, tedy přenesení větší 

odpovědnosti na dílčí hospodaření ústavů spolu se snížením nároků celofakultních. 

Hospodářská komise a AS však zároveň upozorňují na některé problémy, které je nutné v příštích 

letech zohlednit. Jedná se o: potřebu posílení a zpřehlednění pozice celofakultních služeb (Molab, 

Gappa, Gis aj.), rozsáhlých investic do inovace a doplnění počítačového vybavení, místy problematické 

korekce dotování ústavů v propadu, dotování výjimečných nebo nových útvarů (nové ústavy, 

samostatné ateliéry) a nevyvážeností vycházejících z kolísání počtu studentů v návrhových ateliérech. 

 

Přijímací řízení  

AS byl vedením informován na 3. zasedání dne 19. 2. 2008 o průběhu přijímacího řízení do BSP pro 

AR 2008/2009. Diskutovalo se i o zkušenosti se zavedeným handicapem -15 bodů pro uchazeče, kteří 

před přijímacím řízením studovali na fakultě architektury nebo stavební fakultě. Přijímacího řízení se 

zúčastnilo 41 uchazečů s handicapem, z tohoto počtu podmínky přijímacího řízení splnilo, tj. dosáhlo 

72 a více bodů 12 uchazečů. 

AS na 4. zasedání dne 2. 4. 2008 schválil 1. variantu předloženého materiálu o podmínkách 

přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro AR 2009/2010. Zavedení dílčích limitů pro 

jednotlivé části přijímacího řízení ani snížení handicapu schváleny nebyly. 

Na 8. zasedání 12. 11. 2008 AS schválil  podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského 

studijního programu pro AR 2009/2010, které byly navrženy v obdobné struktuře jako v AR 

2008/2009. 

Na 8. zasedání byl rovněž předložen dodatek podmínek přijímacího řízení do bakalářského studijního 

programu pro AR 2009/2010. Na základě statistických vyhodnocení výsledků z předchozích let bylo 

vedením navrženo, aby Ti, co dosáhnou hranice 50 a více bodů už v 1. kole, byli přijati již na základě 

výsledků 1. kola řízení, bez ústního pohovoru. Průměrně tím ubudou dva uchazeči v každé komisi, 

kteří nebudou muset absolvovat pohovor. Komise se pak bude moci více věnovat ostatním 

uchazečům. Proti této úpravě neměla většina senátorů žádné připomínky a materiál schválila.  

AS zároveň na 8. zasedání na základě široké diskuse doporučil vedení, aby byly rozšířeny povinné 

podklady k zápisu do studia v AR 2009/2010 - ti studenti, kteří se nebudou moci prokázat maturitním 

vysvědčením se zkouškou z českého nebo slovenského jazyka, budou muset u zápisu doložit svou 

dostatečnou znalost jazyka jiným certifikátem nebo potvrzením o absolvování jazykové zkoušky. 

 

Pravidla pro studium na FA ČVUT v AR 2008/2009 
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Před 6. zasedáním AS FA ČVUT byly 25. 6. 2008 v AS ČVUT projednány a schváleny změny pravidel 

pro studium. Materiál, který z nich vychází a specifikuje změny pro FA předložil a se změnami 

senátory téhož dne seznámil pedagogický proděkan doc. Pokorný. Největší zásahy se týkají zejména 

systému známkování, který se mění z číselného na písmenný a rozšiřuje se jeho škála. 

Další větší změnou v rámci FA je také připravované elektronické zapisování do ateliérů. AS FA 

materiál s drobnými, spíše formálními připomínkami projednal. 

Elektronické přihlašování do ateliérů však nakonec vzhledem k technickým problémům a 

komplikovaným jednáním s dodavatelem systému nebylo uvedeno do provozu a pro AR 2008/2009 

byla opět zvolena ověřená metoda zápisu do seznamů na nástěnce. 

 

Akreditace nového oboru Průmyslový design 

V roce 2008 byl připraven nový studijní bakalářský program Design, obor Průmyslový design. Po 

náročné přípravě prošel řadou jednání na půdě fakulty i ČVUT a na závěr byl předložen akreditační 

komisi, která jej schválila.  

Program vznikne ve spolupráci s Fakultou strojní a Fakultou dopravní ČVUT, roli koordinátora bude 

mít Fakulta architektury. Zaměření bude orientované především na průmyslový design a užité umění, 

na rozdíl od spíše volného, převážně výtvarného pojetí na jiných vysokých školách. Vedení 

předpokládá výuku cca 50 studentů již od AR 2009/2010. Pro naplnění nového programu bude také 

třeba rozšířit okruh pedagogů, zejména v případě ateliérové výuky.  

Akreditace je koncipována tak, aby mezi existujícím a nově akreditovaným programem byly pokud 

možno návaznosti a aby se nový program stal obohacením stávajících předmětů. Nový program by 

měl mít odlišný, individuálnější charakter výuky, fakulta proto bude usilovat o vyšší koeficient 

přidělených financí na jednoho studenta. Toto navýšení v rozpočtu bude pochopitelně směřovat přímo 

do ústavů a k pedagogům, kteří se na dané výuce podílejí. 

Na konci roku byla zahájena další detailnější jednání s cílem uvést obor průmyslový design na FA v 

život. 

 

Změny statutu FA ČVUT 

Na 8. zasedání AS dne 12. 11. 2008 byly po několikerém projednání schváleny změny statutu 

umožňující zachování mandátu studentského senátora při přechodu z magisterského stupně studia do 

doktorského. 

Na 9. zasedání AS dne 10. 12. 2008 byl na základě udělené akreditace schválen vznik nového ústavu 

průmyslového designu a podmínky přijímacího řízení do nového programu pro AR 2009/2010. 

 

Ostatní informace vedení 

AS na 5. zasedání projednal návrh vyhlášky o prospěchových stipendiích - z řad senátorů nebyly 

vzneseny žádné námitky. 

Na 5. zasedání byl AS děkanem rovněž informován, že novým proděkanem pro výstavbu byl 

jmenován Ing. arch. Václav Aulický z ústavu 15123. 

AS byl průběžně informován o probíhajících výběrových řízeních - zejména na vedoucí ústavů 15111, 

15113, 15114, 15128, jejichž cílem měla být stabilizace, zkvalitnění výuky, hledání nových podnětů. 

Děkan průběžně informoval také o procesu přípravy výstavby nové budovy, o změnách souvisejících s 

dokončováním Národní technické knihovny a sdružováním knihovních fondů, o jednáních ohledně 

transformace VCPD ČVUT, o probíhajících workshopech, přednáškách zahraničních hostů, výstavách.  

Děkan senátorům na posledním zasedání v roce 2008 oznámil, že anglická mutace doktorského 

studijního programu byla akreditační komisí schválena do roku 2014. 

 

Internetové stránky FA ČVUT 

AS ČVUT byl vedením průběžně od začátku roku informován o nových internetových stránkách 

fakulty, o jejich podobě, formě správy i postupném uvádění do provozu. Dílčí připomínky vznesli 

senátoři Kadeřábek, Klápště a předseda Vorlík. Vzhledem k omezeným finančním možnostem a tudíž 

limitované spolupráci s autorem stránek, studiem DGU, však byla jen malá část připomínek v roce 



4 

2008 zohledněna. Senátorovi Landovi z FSI ČVUT, který na zasedání vznesl své připomínky k webu 

FA, bylo doporučeno je směroval na vedení fakulty a podložil argumentací z grafického manuálu 

ČVUT - připomínky byly zohledněny jen částečně - byla upravena adresa na které jsou stránky 

provozovány, logo ČVUT nebylo do grafiky stránek zakomponováno. 

 

Hodnocení a podoba výuky 

Na jednáních AS byla opakovaně předložena otázka hodnocení výuky teoretické i ateliérů. Předseda 

AS při příležitosti schvalování výroční zprávy za rok 2007 upozorňoval, že dle zákona musí obsahovat 

také výsledky ankety mezi studenty. Vedení konstatovalo, že výsledky elektronické ankety ČVUT jsou 

neprůkazné, protože se jí účastní mizivé procento studentů. Opakovaně proto vyzývá studenty k 

zahájení diskuse na podobou školy a výuky. Diskusi se pokoušeli na půdě AS zahájit také senátoři ze 

studentské komory prvotní  prezentací s cílem nastolit některá klíčová témata. Děkan Zavřel nabídl 

další, širší diskusi a jednání. 

Nejvýraznějším partnerem se však nakonec ukázal být Spolek posluchačů architektury, který na jaře 

na základě diskuse v AS připravil dotazníkové šetření mezi studenty. I toto šetření a zejména 

následná diskuse v Archicafe se však opět setkaly s naprostým nezájmem za strany studentů. 

Spolek posluchačů architektury ve spolupráci s děkanem a AS proto připravil na zimní semestr AR 

2008/2009 papírovou anketu probíhající paralelně s oficiální elektronickou anketou na stránkách 

ČVUT. Počet odevzdaných anketních lístků byl zhruba 20 procent, výsledky budou známy až po 

zpracování, na jaře 2009. Určitou mezerou však i nadále zůstává otázka hodnocení kvality práce, 

prezentace a "návštěvnosti" v ateliérové výuce, která svým individuálním charakterem představuje 

velmi neprostupný a nepřehledný prostor. 

Děkan Zavřel rovněž reflektoval požadavek senátorů ze studentské komory aby mohli být přítomni na 

jednáních komise učebního plánu i ve vyšším počtu. Hlasovací právo má však i nadále pouze jeden 

pověřený člen KUP - senátor Kadeřábek. 

 

Podněty ze strany pedagogů 

Otevřený dopis ústavu 15113 z roku 2007 ohledně zhoršujícího se písemného a mluveného projevu 

studentů se opakovaně vracel na začátku roku 2008 na jednání AS s výzvou k vedení, aby na dopis 

reagovalo. Děkan konstatoval, že vysoká škola nemůže suplovat nedostatky ze střední školy a 

nabídnul možnost zahrnout zvýšená kritéria v této oblasti do testu ze všeobecných znalostí a ústního 

pohovoru u přijímacího řízení. 

Senátorka Kolářová rovněž upozorňovala, že na školu byli v minulých letech přijatí i studenti jejichž 

úroveň znalostí českého jazyka je pro běžné studium nedostačující. Vedení rozhodlo zohlednit tuto 

skutečnost při přijímacím řízení u ústního pohovoru a podmínkou předložení dokladů o jazykových 

schopnostech při zápisu do studia pro uchazeče bez maturitní zkoušky z českého nebo slovenského 

jazyka (viz výše). 

 

Podněty a žádosti ze strany studentů 

Na základě různých podnětů - otevřené dopisy, senátoři atd. - byla na půdě AS často přetřásána 

otázka výuky M a DG. Ačkoliv toto téma není v kompetenci senátu, ale vedení ústavu, vedení školy a 

komise učebního plánu, senátoři hledali v obsáhlých diskusích s vedením cesty jak vyjít studentům 

vstříc, aniž by musela být zásadně snižována základní kritéria a požadované znalosti. Děkan zvažoval 

rovněž vytvoření externí komise, která by provedla audit výuky předmětu DG (tento bod je zatím 

připravován). 

Do diskuse a hledání řešení byly také intenzivně zapojeny vyučující Kolářová a Hájková, které 

nakonec nabídly úpravy hodnocení a prostupnosti předmětem, přípravu vzorových materiálů, 

pokračování dlouhodobé strategie směřující k přiblížení předmětů DG a ZAN (ve spolupráci s arch. 

Kovářem) aj. Na podzim byla předběžně statisticky vyhodnocena prostupnost daných předmětů a 

konstatováno, že zavedená opatření jsou přínosná. Nicméně vzhledem k opakujícím studentům z 

předchozích let nejsou data úplně průkazná a přesné dopady změny bude možno exaktně vyhodnotit 

až příští rok. 
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Na 5. zasedání 21. 5. 2008 byl projednán otevřený dopis absolventa Jana Stáhaly, ve kterém vznesl 

připomínku k zajištění občerstvení při konání obhajob diplomů. Vedení fakulty uvedlo, že občerstvení 

komisí je zajištěno z rozpočtu ústavů. Podobně je v režii ústavů i příprava místnosti a případná 

výpomoc ze strany studentů nemůže být vyžadována. Nicméně vzhledem k omezeným možnostem a 

vzhledem k tomu, že ji zajišťuje zpravidla sekretářka, nelze případnou dobrovolnou výpomoc vnímat 

jako ponižování studentů, ale pouze jako otázku vzájemné slušnosti. Tajemnice Ing. Tóthová a děkan 

doc. Zavřel zašlou dopis ústavům, kde opětovně dají pokyny z jakých zdrojů financovat občerstvení 

komisí a doporučení ohledně formálního průběhu obhajob v tomto smyslu. 

Student Ondřej Teplý na 6. zasedání 25. 6. 2008 předložil AS dopis a uvedl senátory do problému, 

který podle jejich názoru spočívá v tom, že nebyl dostatečný počet termínů ve vhodná data z 

předmětu Nosné konstrukce III. Protože řada studentů nemohla z výše zmíněného důvodu ukončit 

blok studia, nemohli se ani zapsat na obhajobu bakalářské práce a tudíž nebudou moci na podzim 

plynule pokračovat dalším stupněm studia. Děkan Zavřel upozornil, že nelze přizpůsobovat pravidla 

individuálním problémům. Nicméně pokud se k 10. září naskytne například dvacet studentů, kteří 

budou mít daný problém, lze to vnímat jako systémovou chybu a lze navrhnout nápravu. Náhradní 

termín k obhajobě bakalářské práce byl nakonec vzhledem k mimořádné vstřícnosti vedení fakulty 

vypsán a přihlásilo se 15 studentů. Z 13ti studentů přihlášených k obhajobě v opravném termínu 

absolvovalo 11, kterým bylo umožněno pokračovat již od AR 2008/2009 ve studiu v navazujícím 

magisterském studijním programu.   

 

Hosté 

V květnu navštívil zasedání AS rektor ČVUT Prof. Havlíček. Odpověděl na několik dotazů ze strany 

senátorů, které se týkaly zejména výstavby nové budovy, technického stavu budovy "modré menzy", 

rozložení knihovních fondů ČVUT po zahájení provozu Národní technické knihovny, možností grantů a 

výzkumu pro humanitně zaměřenou FA, rozvrstvení studia do tří stupňů v závislosti na boloňské 

deklaraci, a ostudné úrovně hromadného stravování v menzách ČVUT, zejména ve Studentském 

domě. Na závěr svého vystoupení ujistil rektor senátory, že rád přijme všechny připomínky a náměty, 

které mu mohou být zasílány na e-mail havlicek@cvut.cz. 

Na 9. zasedání AS dne 10. 12. 2008 prezentoval svoji činnost útvar CIPS ČVUT (Centrum 

informačních a poradenských služeb).  

Senátorům a vedení školy byly rovněž předloženy obdržené dopisy seznamující s aktivitami ACSA a 

nabídkou srovnávacích přijímacích zkoušek SCIO. 

 

Různé 

S novým složením AS bylo na úvod navrženo také změnit metodiku vytváření zápisů. Jmenovitý zápis 

hlasování, stejně jako audiozáznam jednání však nebyly schváleny. 

V červnu 2008 do AS postoupil jako náhradník student Jan Kolman za odstoupivšího senátora Ing. 

arch. Haince, který ukončil studium absolvováním. Jan Kolman byl na 7. zasedání 1. 10. 2008 zvolen 

do legislativní komise  AS FA ČVUT    

AS FA ČVUT na zasedání 12.11.2008 delegoval za fakultu do Rady vysokých škol Ing. arch. Danu 

Matějovskou. 

 

Praha 24. 2. 2009, Ing. arch. Vorlík, Ph. D. - předseda AS FA ČVUT 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva AS FA ČVUT za rok 2009 

 

Dlouhodobý záměr FA ČVUT 

mailto:havlicek@cvut.cz
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AS FA ČVUT schválil na jednání dne 4. 3. 2009 předložený materiál - dlouhodobý záměr  FA ČVUT, 

rozdělený do sedmi kapitol. Platí do r. 2010 (vzhledem k výstavbě nové budovy s přesahem do r. 2013) 

a navazuje na dlouhodobý záměr ČVUT a priority MŠMT. Podrobněji viz zápis z 10. zasedání 

 

Rozpočet FA ČVUT 

V roce 2009 nebyly zásadně navýšeny investice od vlády, tzn. že fakulta operovala v rozpočtu se 

zhruba stejnou částkou jako v roce 2008. V minulých letech usilovalo vedení fakulty spolu s tajemnicí 

o maximální transparentnost a zjednodušování přehledů rozložení financí, a zejména o snižování 

mimonormativní části (celofakultní) ve prospěch normativních financí (ústavy) - tento trend pokračoval 

i v roce 2009. Tento posun vede k větší samostatnosti ústavů a mimo jiné i k tomu, že ústavy na FA 

mají k dispozici vyšší rozpočet a dochází rovněž ke zvyšování platů. Hospodářská komise při 

projednávání navrhovala, aby při financování víceméně celoškolských aktivit - tj. knihovny ústavů 

15113 a 15114, provozu Molabu a dílny, pracoviště GIS a Gappa - byl v budoucnosti jasněji vymezen 

podíl fakulty, ústavů  a samotných studentů na provozních nákladech. 

Rozpočet FA ČVUT byl schválen dne 8. 4. 2009. Podrobněji viz zápis z 11. zasedání. 

 

Změny statutu 

Dne 24. 6. 2009 schválil AS tyto změny statutu (podrobněji viz zápis z 13. zasedání): 

- doplnění titulu Bc.A pro absolventy bakalářského stupně programu Průmyslový design, 

- změna názvu ústavu 15514 (514) na Ústav památkové péče 

Dne 25. 11. 2009 schválil AS tyto změny statutu (podrobněji viz zápis z 16. zasedání): 

- přesun seznamu akreditovaných studijních programů z položky "Přílohy statutu" do "Úřední deska"  

 

Pravidla studia pro AR 2009/2010 a vyhláška děkana pro stipendia v AR 2009/2010 

Dne 8. 4. 2009 senát schválil pravidla studia pro studenty FA ČVUT pro AR 2009/10 a vyhlášku 

děkana pro stipendia v AR 2009/2010. Podrobněji viz zápis z 11. zasedání. 

 

Podmínky přijímacího řízení na AR 2010/2011 

Dne 8. 4. 2009 senát schválil předběžný materiál o přijímacím řízení pro AR 2010/2011 určený 

k zařazení do studijního programu fakulty. Po předchozích diskusích v AS FA byly do kritérií zahrnuty 

podmínky znalosti českého nebo slovenského jazyka. Podrobněji viz zápis z 11. zasedání. 

Dne 27. 5. 2009 senát schválil předložené definitivní podmínky přijímacího řízení pro AR 2010/2011 

včetně aktualizace termínů a po úpravách, které byly v diskusi senátem odsouhlaseny a které se 

týkaly zejména redukce talentové zkoušky programu Architektura a formy talentové zkoušky programu 

Průmyslový design. Podrobnosti viz zápis z 12. zasedání. 

 

Začlenění VCPD pod FA ČVUT 

Na 17. zasedání AS FA ČVUT bylo po podrobném seznámení senátorů s historií vzniku, činností a 

budoucím chodem pracoviště VCPD schváleno začlenění VCPD do Ústavu teorie a dějin architektury 

(15113, vedoucí prof. Ing. arch. Dulla.) FA ČVUT. Podrobněji viz zápis ze 17. zasedání. 

 

Volby kandidáta na děkana 

Do volební komise pro volbu kandidáta na děkana byli navrženi senátoři prof. Bočan, Doc. Rykl a 

Klega, který byl po svém odstoupení z funkce senátora nahrazen 24. 10. senátorkou Molnárovou.  

Všichni 3 navržení s kandidaturou vyslovili souhlas a na jednání dne 8. 4. 2009 byli senátem 

schváleni. Komise zvolila svého předsedu, kterým se stal prof. Bočan. Dále navrhla text inzerátu do 

tisku a harmonogram voleb. Termíny harmonogramu a formální náležitosti ověřil předseda legislativní 

komise Ing. arch. Pata. AS FA ČVUT dne 24. 6. 2009 vyhlásil volby kandidáta na děkana FA ČVUT 

pro 4leté funkční období s harmonogramem: 

 

1. Uzávěrka odevzdání návrhu kandidátek    2. 11. 2009 

2. Představení kandidátů    18. 11. 2009 
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3. Volba kandidáta na děkana    25. 11. 2009 

4. Začátek funkčního období       1.  2. 2010 

 

Dne 18. 11. 2009 proběhlo v posluchárně C223 vystoupení kandidátů na děkana FA ČVUT.  

 

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

Bočan. Seznámil senátory s průběhem volby a způsobem označení hlasovacích lístků. Následně se 

uskutečnila tajná volba. Hlasy sečetla volební komise. 

Kandidátem na děkana FA ČVUT na období 2010 až 2014 byl AS FA ČVUT zvolen stávající děkan 

prof. Ing. arch. –ir. Zdeněk Zavřel. Podrobněji o průběhu volby viz zápis z 16. zasedání. 

 

Návštěvy rektora ČVUT a nominace do voleb kandidáta na rektora 

Jako host se 12. zasedání AS FA ČVUT dne 27. 5. 2009 zúčastnil rektor ČVUT prof. Václav Havlíček. 

Po krátkém úvodním vystoupení zaměřeném na financování vysokých škol, ústřední knihovnu ČVUT a 

výstavbu Nové budovy rektor odpovídal na dotazy přítomných senátorů - například na otázky návrhu 

reformy terciárního vzdělávání, ohledně zajištění výukových prostor pro studenty nového programu 

Průmyslový design, kultury a úrovně hromadného stravování v menzách ČVUT, plagiátů školních prací, 

financování výzkumu atd. Podrobněji viz zápis z 12. zasedání AS FA ČVUT. 

Prof. Václav Havlíček se jako host zúčastnil také 14. zasedání AS FA ČVUT dne 16. 9. 2009. Uvedl, že 

o setkání požádal všechny akademické senáty fakult ČVUT, na kterých oznámil svůj úmysl kandidovat 

na funkci rektora ČVUT na další 4leté období. Usiloval o nominaci prostřednictvím právě akademických 

senátů, které jsou orgány fakult volenými akademickou obcí. 

Prof. Havlíček seznámil senátory se svou představou budoucího chodu školy. Poté proběhla diskuse - k 

zajímavým tématům patřila zejména podpora vzniku nových oborů na ČVUT, výstavba nové budovy a 

její využití pro FA a otázka dvojcestné výuky architektury na FA a FSV, ve které rektor přislíbil sehrát 

roli prostředníka při patrně nutném vymezování specifického prostoru a zaměření obou součástí. 

Na závěr diskuse rektor opustil zasedací místnost a senátoři hlasovali, zda doporučí nominaci prof. 

Havlíčka. AS FA ČVUT schválil nominaci prof. Ing. Havlíčka do voleb Rektora ČVUT na další období. 

Po sdělení výsledků hlasování byl rektor senátem na závěr požádán o úzkou spolupráci při 

transformaci VCPD a jeho začlenění pod FA. Podrobněji viz zápis ze 14. zasedání AS FA ČVUT. 

 

Personální změny v AS FA ČVUT 

Na počátku roku nahradil Doc. Cundrlu senátor doc. PhDr. Pavel Kalina a studenta Ing. Kadeřábka 

student doktorandského studia Ing. arch. Šimon Vojtík. 

Senátor Kalina se na jednání dne 4. 3. 2009 stal členem hospodářské komise senátu, senátor Rykl 

členem legislativní komise senátu. Dne 8. 4. 2009 senát zvolil senátora Ing. arch. Vojtíka za člena 

Komise učebního plánu FA ČVUT. 

Odstoupivší senátor za studentskou komoru Jindřich Klega byl nahrazen studentem Ondřejem 

Sikorou. 

Studentská komora senátorů navrhla, aby místopředsedou AS (za odstoupivšího senátora Klegu) se 

stal senátor Ing. arch. Šimon Vojtík. Tento kandidaturu přijal. Hlasování o návrhu proběhlo tajným 

hlasováním. AS FA ČVUT zvolil dne 24. 10. senátora Ing. arch. Šimona Vojtíka místopředsedou AS 

FA ČVUT. 

Náhradou za odstoupivšího senátora Klegu v komisi pro volbu děkana byla zvolena dne 24. 10. Jitka 

Molnárová. 

 

Doplňovací volby do AS ČVUT 

Členy volební komise pro doplňující volby do AS ČVUT byli stanoveni Dr. Škranc, Ing. Pánek, Ing. 

Kuchtová a za studenty Adéla Jelínková, Jan Kolman a Petr Klápště. V doplňovacích volbách do AS 

ČVUT byl zvolen za studentskou komoru Ing. arch. J. Hainc, který studuje v doktorandském studiu. 

Náhradníkem byl zvolen též doktorand Ing. arch. K. Kutálek. 
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Informace děkana a vedení 

Děkan fakulty doc. Ing. arch. Zavřel průběžně informoval senátory o: 

- aktivitách souvisejících s průběhem školního roku, 

- zahájení provozu Národní technické knihovny a okolnostech vzniku i zahájení provozu Ústřední 

knihovny ČVUT, 

- vzniku Fakulty informačních technologií, 

- získávání dotací na výzkum 

- připravované reformě rozdělování financí do specifického výzkumu 

- stanovení arch. Fialové jako koordinátora doktorského studia 

- začátku a průběhu výstavby i dislokace Nové budovy ČVUT 

- výběrových řízeních, průběhu příprav výuky a úprav prostor, i o zahájení výuky v programu 

Průmyslový design 

 

Studentská anketa ze zimního semestru 2008 / 2009 

S výsledkem studentské ankety na FA ČVUT za zimní semestr AR 2008/2009 seznámil senát dne 24. 

6. 2009 senátor Ing. arch. Klápště. Podrobněji viz zápis z 13. zasedání. 

Definitivní výsledky ankety dopracoval senátor Kolman před koncem roku a přislíbil je předložit 

obratem děkanovi fakulty prof. Ing. arch. Zavřelovi. 

 

Harmonogram školního roku 

Na 17. zasedání dne 17. 12. projednal senát na žádost AS ČVUT otázky ohledně nového 

harmonogramu školního roku. S názorem vedení fakulty na tuto problematiku seznámil senátory 

pedagogický proděkan doc. Pokorný. Následovala krátká diskuse Vedení se rozhodlo a senátoři 

souhlasili, že 13ti týdenní variantu semestru je nutné nejprve nechat doběhnout a teprve poté 

vyhodnotit dopady. 

 

Různé 

- senátorka Ing. arch. Matějovská průběžně informovala senátory o jednáních Rady VŠ 

- zazněla zde také informace o exkurzích na staveniště nové budovy ČVUT 

 

Praha 13. 1. 2010 

 

Ing. arch. Petr Vorlík, Ph, D. - předseda AS FA ČVUT 

 

 

 

 

 

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  
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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. 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


