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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY 

ZA OBDOBÍ OD PROSINCE 2010 DO PROSINCE 2013 

 

 

Vznik a obsazení senátu, jeho personální proměny 

 

Na základě výsledků z voleb do AS FA ČVUT, které se konaly 29. - 30. 11. 2010 a ustavující 

schůze, která se konala 8.12.2010 pracoval AS ve složení:  

 

Akademičtí pracovníci 

 

prof. PhDr. Pavel Vlček    

doc. Ing. Michael Rykl    

Ing. arch. Dana Matějovská    

doc. Ing. arch. Jan Jehlík    

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus   

Ing. arch. Petr Vorlík, PhD.    

RNDr. Dana Kolářová    

Ing. arch. Jan Sedlák     

Ing. arch. Jan Paroubek    

Ing. arch. Vít Máslo     

 

Studenti  

 

Ing. arch.Vít Podráský      

Bc. Zdeňka Havlová     

Bc. Tadeáš Vávra      

Michaela Štikarová     

Nurjon Borshi       

 

Vedení AS 

 

V tajném hlasování byl předsedou senátu zvolen Ing. arch. Jan Sedlák, místopředsedou za 

akademické pracovníky doc. Ing. arch. Jan Jehlík a za studenty Zdeňka Havlová.  
 

Složení komisí 

 

Hospodářská komise: Pavel Vlček, Vít Podráský, Vít Máslo, Dana Kolářová a Ladislav 

Lábus. Komise si zvolila jako svého předsedu Prof. PhDr. Pavla Vlčka  

 

Legislativní komise: Jan Jehlík, Petr Vorlík a Tadeáš Vávra. Komise si zvolila jako svého 

předsedu Ing. arch.Petra Vorlíka. 

 

Delegáti do komise  studijního plánu: prof. Lábus a doc. Jehlík, z řad studentů Michaela 

Štikarová, Nurjon Borshi. 
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V průběhu volebního období docházelo k následujícím změnám v personálním složení 

AS FA: 

 

odstoupil/a:   nový/á senátor/ka 

6. zasedání  – 27. 6. 2011  Ing. arch. V. Podráský Bc. A. Handlová 

17. zasedání  – 20.6.2012  Bc. T.Vávra   L.Makovský 

18. zasedání  – 24. 10. 2012  prof. P.Vlček   doc. J.Štempel 

Bc.A.Handlová  Ing. arch.K.Nováková-  

- Brůhová 

26. zasedání  – 12.6.2013  M.Štikarová   Ing. arch. J. Tesař 

28. zasedání  – 2. 10. 2013  N.Borshi   J. Hoffmann 

30. zasedání  – 23. 10. 2013  prof. L. Lábus   doc. M.Brožová  
 

Na základě obecné shody senátorů bylo dohodnuto požádat vedení fakulty o vytvoření místa a 

personálního zajištění sekretáře, sekretářky AS. Žádosti bylo vyhověno a stále se jí pí. J. 

Nosková, která tuto funkci zastávala celé volební období AS. 

 

Činnost AS v průběhu volebního období 

 

Akademický senát zasedal tři roky a sešel se celkem 32x.  

Činnost AS v období 2000 – 2013 spočívala v projednávání obligatorních a opakujících se 

témat souvisejících s během Fakulty, řešení podnětů přecházejících z obou součástí AS, 

pedagogické a studentské a podnětů, či žádostí ze strany vedení FA, jehož zástupci byli 

pravidelně na zasedání zváni. AS byl jejich prostřednictvím zpravován o událostech 

probíhajících na fakultě i v rámci celé university. Zprávy z vedení odrážely v přiměřeném 

rozsahu i jednání kolegia děkana. Zástupci vedení v rámci těchto setkání také odpovídali na 

případné dotazy senátorů.  

Z řad senátorů byl během volebního období přizvaným členem  kolegia děkana předseda AS, 

a oproti předešlým obdobím se jím v průběhu volebního období stal také zástupce studentské 

části senátu, konkrétně jeho místopředsedkyně za studentskou část (Bc. Z. HavlováBc. 

Havlová). 

 

Počátek volebního období se víceméně shodoval se stěhováním  FA do nové budovy. V tuto 

dobu byly s AS společně dotvářeny některé provozní modality. Vzhledem ke kvalitě a 

rozsahu budovy bylo nutné ověřit ekonomický model její správy a vyloučit riziko překročení 

disponibilních finančních prostředků. Proto byly, mimo jiné, vznášeny apely na důsledné 

využívání potenciálu budovy. Průběžně byly také diskutovány připomínky k dílčím 

nedostatkům a závadám. Předpoklad dokončení evaluace provozu nové budovy byl stanoven 

na červen 2011.  

 

Řešené, záležitosti a k nim vedené diskuse jsou zachyceny v zápisech z jednotlivých jednání 

AS.  Ty byly na každém následném zasedání případně doplňovány na základě připomínek 

senátorů a následně schvalovány. Souhrnná zpráva tedy zvýrazňuje spíše vybrané, resp. 

podstatné události. Mandát senátu byl chápán, krom zmíněných obligatorních činností a 

povinností, ve smyslu vytváření diskusní platformy věcí aktuální, ale také výhledové a 

koncepční povahy. Tyto diskuse odrážely, krom běžné agendy i dotazy nebo připomínky ze 

strany studentské části AS týkající se především průběhu výuky. V posledním roce volebního 

období pak byla aktivita studentské části silně soustředěna na diskuse týkající časového a 

věcného harmonogramu průběhu voleb nového děkana, resp. navazujících voleb do AS FA.  
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Ve svém volebním období vyhlásil AS doplňující volby do studentské komory AS, doplňující 

volby do AS ČVUT, volby kandidáta na děkana a v závěru také volby do AS FA na další 

volební období. 

 

Pravidelné činnosti AS  

 

Obligatorními opakujícími se každoročními tématy činnosti AS byly diskuse o rozpisu, 

metodice NIV prostředků ze státního rozpočtu na jednotlivé ústavy, návrhy rozpočtů na 

kalendářní roky, výroční zprávy a zprávy o hospodaření za daná roční období a podmínky pro 

přijímací řízení. 
 

Metodika rozpisu NIV prostředků, 2011 a 2012 

Pro kalendářní rok 2011 byla diskuse ovlivněna předpokladem nárůstu nákladů na provoz 

budovy, nicméně vlastní metodika nebyla změněna. Takto metodika vycházela v části 

normativní, z metodiky předešlé. V návrhu byl předpokládán pokles výše příspěvků ústavům. 

Doporučením hospodářské komise bylo návrh přijmout, nicméně velmi rozsáhlá diskuse 

nevyústila v koncensus nad celkem a proto došlo k hlasování po částech. Postup s různými 

výsledky hlasování nakonec vyústil v návrh dílčích úprav materiálu a jako takový byl přijat a 

schválen.  
 

Rozpočet pro kalendářní rok 2011 

Na základě platné metodiky byl vedením předložen rozpočet na kalendářní rok 2011. Jeho 

základním problémem bylo navýšení prostředků na provoz budovy (18%) a snížení 

financování ústavů. V tento moment se jevila situace téměř kritická. Živě bylo diskutováno 

proporční zatížení jednotlivých součástí FA úsporami. Nicméně rozpočet pro rok 2011 byl 

v navržené podobě schválen. 

 

Výroční zpráva FA ČVUT a výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 

Výroční zprávy předložené vedením FA byly po krátké diskusi týkající se snižování 

kontaktních hodin a forem možného zlepšování výuky AS přijaty a odsouhlaseny beze změn. 

 

Metodika rozpisu NIV prostředků ze státního rozpočtu na roky 2012 a 2013 Fakulty 

architektury 

Předložený a vysvětlený materiál vyvolal vzrušenou diskusi spočívající ve faktu, že 

metodicky se jedná jen o částečně upravenou formu, přesto, že v minulém období bylo 

dohodnuto její zásadnější přepracování. Vedení upozornilo na fakt složitých souvislostí 

materiálu a rizik jeho zásadnějších změn a deklarovalo fakt úprav starého textu podle došlých 

připomínek. Po další diskusi nad detailnějšími prvky metodiky došlo k hlasování, v němž 

však materiál AS nebyl schválen.  Schválen nebyl ani protinávrh o ponechání v platnosti starší 

verze metodiky z roku 2011. Nastalou patovou situaci bylo rozhodnuto řešit samostatným 

jednáním hospodářské komise s vedením FA.  

Na následujícím 13. zasedání AS, po uskutečněné schůzce vedení s hospodářskou komisí AS 

a předsedou AS, došlo ke shodě na sporných bodech, především na faktu, že v tuto dobu 

nebude metodika měněna zásadnějším způsobem, neboť je nutné dojít ke schválení rozpočtu. 

Došlo k dohodě o úpravách drobnějšího charakteru, které odstraní sporná místa (konkrétně 

došlo k dohodě o navýšení indexu ohodnocení klasifikovaného zápočtu  ze 0,4 na  0,5v rámci 

magisterského stupně). 

Takto upravený materiál byl AS schválen. 
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Rozpočet pro rok 2012 

Děkanem byl předložen, na předcházejících již zasedáních diskutovaný a následně upravený 

rozpočet FA ČVUT pro rok 2012. AS jej bez dalších připomínek schválil. 

 

Výroční zpráva FA ČVUT a výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření byly představeny děkanem a bez připomínek 

schváleny AS.   

 

Výroční zpráva FA ČVUT za rok 2012  
Vedením FA předložená Výroční zpráva FA ČVUT za rok 2012 byla a po krátké diskusi 

schválena. V diskusi, v níž byly zmíněny možnosti obohacení zprávy o citace vzniku 

významných prací, resp. úvaha doc. Jehlíka o možnosti zahrnutí informací o výsledcích 

proběhnutých soutěží. 

 

Rozpočet pro rok 2013 

Na 24. zasedání AS byl předložen rozpočet pro rok 2013 a po krátké diskusi a poradě 

Hospodářské komise, která s ním vyslovila souhlas, byl rozpočet AS schválen. 

 

 

Pravidla pro studium a přijímací řízení 

 

V průběhu volebního období byla předkládána pravidla pro studium na FA, resp. jejich 

navrhované úpravy. 

Na 5. zasedání AS byl předložen materiál, k němuž proběhla mj. diskuse o studijním modulu 

ZKA a hlasováním bylo potvrzen soupis předmětů, které jsou podmínkou připuštění k SZZ. 

Součástí materiálu byl také návrh vedení FA, podle něhož by neměli být napříště jmenováni 

do komisí k obhajobám DP vedoucí posuzovaných DP. K návrhu proběhla živá diskuse a na 

základě proběhnutého hlasování nebyl tento dílčí návrh vedení AS přijat.  

Materiál, jako celek byl po této úpravě AS přijat a potvrzen hlasováním jako Směrnice děkana 

FA ČVUT, Pravidla studia v AR 2011/2012. 

Projednáván byl také návrh vyhlášky děkana k přijímacímu řízení pro AR 2011/2012. 

S několika úpravami na základě připomínek senátorů byl materiál odsouhlasen. 

Na 8. Zasedání byl ještě schválen předložený dodatek Studijního programu týkající obsahu 

SZZ BK. 

Na 10. zasedání AS byl předložen jako informativní materiál týkající se podmínek přijímacího 

řízení do NMgr. programů na AR 2012/2013 a následně proběhla diskuse, která vyústila 

v několik připomínek. AS byl vyzván k jeho připomínkování s tím, že jej bude třeba schválit 

na lednovém zasedání AS. Na následujícím 11. zasedání byl materiál předložen s jejich 

zahrnutím. Následná diskuse materiál dále upřesnila a senátoři se vyjadřovali ke každé části 

materiálu zvláště. Byla přijata řada podnětů a materiál byl nakonec AS schválen postupně 

podle jednotlivých studijních programů. 

Na 16. zasedání byla schválena vedením FA předložená vyhláška Prospěchová stipendia v AR 

2011/2012. V diskusi zazněl návrh na jejich zvýšení, resp. větší progresivnost výše 

vplácených částek dle dosaženého prospěchu. Vedení s myšlenkou souhlasilo, přislíbilo 

prověření možností.  

 

Na 17. zasedání AS byly vedením předloženy materiály Pravidla pro studium v AR 

2012/2013 a materiál Přijímací řízení na AR 2013/2014. V materiálu pravidel pro studium 

došlo na základě informací vedení jen k drobným úpravám v návaznosti jednotlivých 

předmětů a byly zde opraveny některé chyby z minulých let. K materiálu týkajícímu se 
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přijímacího řízení se diskuse soustředila především na podmínky bc. studia programu 

Architektura a urbanismus z pohledu bodování ústních pohovorů. Po drobné úpravě vzešlé 

z diskuse byl materiál odsouhlasen.  

 

Na 25. Zasedání AS předložilo vedení AS přílohy (A a C) k Bílé knize týkající se pravidel 

studia a přijímacího řízení bc. studia programu Architektura a urbanismus s doplněnými 

připomínkami předcházejících diskusí. Materiál byl AS schválen. 

Na následujícím 26. zasedání AS byly předloženy přílohy č. 1 a 2 Přijímacího řízení, které 

byly také AS schváleny, s tím, že může dojít ke změnám v obsahu úloh výtvarné zkoušky.  Na 

27. zasedání se ještě jednou věnoval předkladu úprav obsahu zkoušek. Materiál byl po diskusi 

AS schválen.  

 

 

Založení Výzkumného centra Fakulty architektury a související změna statutu 

 

Na 11. zasedání AS (2012) informoval o záměru vedení založit na FA výzkumné centrum. Na 

následujícím, únorovém zasedání seznámil senátory s předpokládanými úkoly centra, jeho 

strukturou a financováním. Předpokladem práce na úkolech centra je i spoluúčast studentů. 

Informoval o faktu, že vedení předloží nový doplněný statut, jenž umožní vznik centra. 

Předpokládanými činnostmi jsou zpočátku činnosti související se vznikem metropolitního 

plánu Prahy, centra kvalitního bydlení, laboratoří experimentální architektury a Solar 

decathlon. 

Na březnovém zasedání děkan předložil návrh změny statutu, v němž je popsán smysl a 

poslání, stejně jako činnost a představa o hospodaření výzkumného centra (VCFA) s tím, že 

jeho znění bylo již schváleno VUR a po schválení AS bude příslušným způsobem upraven i 

statut FA ČVUT. Součástí návrhu je také vznik Rady koordinátorů (čl. 9 návrhu), povaha 

majetku VCFA (čl. 6) a popis přidružených výzkumných subjektů (čl. 11), o nichž byla 

vedena obsáhlejší diskuse. Předpokladem je postupné samofinancování centra a vyhlášení 

výběrového řízení na jeho sekretariát. 

Diskuse byla uzavřena hlasováním a návrh byl schválen. Následně pak na 16. zasedání AS 

byla schválena změna statutu v čl. 11 do podoby umožňující vznik účelového zařízení na FA 

(Výzkumné centrum Fakulty architektury ČVUT). 

 

Doplňující volby do AS ČVUT 

 

Vzhledem k neúplnosti zastoupení senátorů za FA v AS ČVUT byly vyhlášeny a vykonány 

doplňující volby v termínu 10.10.2013. Volby řídila volební komise ve složení arch. J. 

Paroubek, doc. M. Rykl, doc. J. Štempel, Bc. Z. Havlová, arch. Tesař, R. Dřevíkovská. 

 

Volba rektora ČVUT 

 

Vzhledem k blížícím se volbám nového rektora požádali o slyšení na 28. zasedání AS dva 

kandidáti, RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a prof. Ing. Petr Konvalinka. Oba AS obšírně 

seznámili se svými volebními programy a v následné diskusi odpovídali na vznesené dotazy. 

Po jejich odchodu senátoři diskutovali nad předloženými vizemi pro budoucí období a 

vyslovili své názory a preference s tím, že vlastní volba je věcí rozhodnutí zvolených senátorů 

AS ČVUT. 
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Volba děkana 

 

Značnou část poslední třetiny volebního období AS věnoval organisaci voleb děkana. 

Především studentská část AS iniciovala řadu diskusí a podala několik návrhů na úpravu 

časového průběhu voleb. Důvodem byly obavy vyplývající z časových souběhů vznikajících 

asymetrickou délkou mandátů AS a funkčního období děkana. Tato situace se netýkala jen 

FA, ale obdobně i jiných fakult ČVUT. 

Na 19., 20. a 21. zasedání AS iniciovala studentská část, resp. její místopředsedkyně jednání, 

o problematice této možné kolize termínů. Byla konstatována potřeba změny statutu FA, a 

vedení bylo doporučeno uvážit odstranění čl. 17, odst. 9 o termínu voleb do AS FA 

minimálně půl roku před skončením mandátu děkana. Obdobné řešení bylo přijato v rámci 

rektorátu při změně statutu ČVUT. S tímto řešením vyslovil AS souhlas.  

V následných diskusích byly probrány varianty možného řešení průběhu voleb. Předmětem 

úvah bylo, zda volby vypíše, resp. realizuje stávající nebo budoucí AS. Jejich závěrem bylo, 

že termín volby děkana bude stanoven až po nutných změnách statutu, neboť platný stav by 

mohl vést k patové situaci. 

 

V této souvislosti navrhl předseda legislativní komise AS, doc. Vorlík na 22. zasedání AS, 

aby bylo prověřeno, zda do Statutu fakulty byly zahrnuty všechny změny a odpovídá tak VŠ 

zákonu, což bylo vedením přislíbeno. 

 

Jedním z návrhů studentské části bylo předčasné rozpuštění AS. Tento návrh však v diskusi 

nenašel přesvědčivou podporu. Bylo rozhodnuto, že problém by měl být řešen nejdříve po 

schválení rozpočtu na rok 2013 a schválení obsahu Bílé knihy. V diskusi nedošlo ke koncensu 

a návrh byl odložen na následující zasedání AS. 

V návaznosti na předchozí diskuse byl děkanem předložen návrh na úpravu Statutu.  Pro 

senátory nebylo jeho znění jednoznačné, a proto byla doporučena jeho úprava. Zároveň bylo 

opakovaně konstatováno, že je potřebné, aby byl promítnut do všech souvisejících předpisů a 

předložen na dalším zasedání AS. Na následném zasedání byla úprava AS schválena Volební 

a jednací řád, čl. 17, odst. 9). 

Jednání nad problematikou pokračovalo i na 22. zasedání AS a AS se neshodl na studentském 

návrhu zkrácení volebního období a rozpuštění AS s odkazem na souběžně probíhající řešení 

obdobného problému na jiných fakultách. 

Diskuse na dané téma pokračovala dále na 24. zasedání AS. Celá dlouhodobě pokračující 

diskuse byla ukončena na 25. zasedání AS, kdy byla zvolena také Volební komise pro volby 

děkana FA ČVUT s předpokladem konání voleb stávajícím AS na podzim 2013. 

Členy volební komise byli zvoleni: doc. P. Vorlík, arch. D. Matějovská, Bc. Z. Havlová. 

Úkolem komise bylo vypracování harmonogramu voleb do následujícího zasedání. 

Na 26. zasedání předložil zvolený předseda volební komise pro volby děkana AS FA, doc. 

Vorlík, návrh harmonogramu voleb (příloha zápisu 26. zasedání AS FA). 

Tento harmonogram byl AS přijat a schválen. V jeho smyslu a určených časech proběhla fáze 

kandidatur. Veřejné vystoupení se následně konalo dle dohodnutých pravidel ve velké 

posluchárně za významné účasti členů akademické obce.  

Pořadí vystoupení kandidátů bylo určeno losem (Ing. arch. D. Hlaváček, prof. R. Votický, 

JUDr. J. Plos a prof. L. Lábus).  

V rámci 30. zasedání AS proběhla tajná volba kandidáta na děkana FA ČVUT. Před vlastní 

volbou byl dán na podnět z pléna AS prostor pro dotazy směřující ke všem přítomným 

kandidátům (prof. R. Votický, JUDr. J. Plos a prof. L. Lábus) a proběhla krátká diskuse. 

Následně proběhla tajná volba, kterou řídil předseda volební komise doc. P. Vorlík.  
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Po 1. kole konstatoval, že všechny volební lístky jsou platné a po sečtení hlasů byl vyhlášen 

výsledek. Kandidátem na děkana FA ČVUT se stal prof. L. Lábus. (viz také zápis volební 

komise o průběhu volby kandidáta na děkana). 

Předseda blahopřál vítězi voleb a jmenovitě poděkoval ostatním kandidátům za účast. Ocenil 

také bezchybnou přípravu a průběh voleb poděkováním volební komisi. 

 

Příprava voleb do AS FA na další volební období  

 

Na svém 29. zasedání se AS zabýval volbami do AS FA na další volební období. Na základě 

nominací byla zvolena volební komise ve složení arch. Plicka, RNDr. Šrubař, arch. Mádr za 

pedagogickou část a Bc. Z. Havlová, Bc. L. Makovský a Bc. Feistner za část studentskou. 

Úkolem zvolené komise bylo do následujícího zasedání AS (23. 10. 2013) navrhnout 

harmonogram voleb a způsob jejich zajištění. 

 

Vzhledem k odstoupení dvou členů AS za studentskou část (Bc. Z. Havlové a Bc. L. 

Makovského) z volební komise pro volby do AS FA bylo provedeno a volbou schváleno 

doplnění komise o Bc. M. Žáčka a Bc. P. Čermáka. Dále byla provedena volba místopředsedy 

AS za studentskou část za odstoupivší Z. Havlovou. Novým místopředsedou se stala na 

základě tajné volby ing. arch. K. Nováková. 

 

Na závěr zasedání vyhlásilo předsednictvo AS FA ČVUT volby do AS FA pro další volební 

období, dle schváleného harmonogramu. 

 

Volby proběhly pod vedením volební komise ve dnech 27. a 28. 11. 2013. 

 

 

Dále byly v průběhu volebního období diskutovány četné podněty a vykonávány dílčí 

činnosti. Z nich je možno zvýraznit například:  

  

- Ing. arch. Matějovská, jako zástupkyně FA ČVUT v Radě vysokých škol, podávala o 

dění průběžně informace AS.  

- V průběhu volebního období fakulta čelila tlaku MŠ na snižování počtu studentů u 

všech tří stupňů vysokoškolského studia. V průběhu jednání se podařilo vedení školy 

dojít na úrovni ČVUT k uspokojivému mechanismu rozdělené kvót studentů na 

jednotlivé fakulty, a stanovení konečných limitů počtu studentů bylo dokončeno 

v červnu 2011, s výhledem snížení v dalším AR o 5%. 

- V průběhu roku byly podávány informace o průběhu příprav nového vysokoškolského 

zákona. Vedení informovalo, že dostalo k disposici věcný záměr zákona v listopadu 

2011, tehdy s představou o účinnosti od roku 2013. 

- Na 6. zasedání AS studentská část (Bc. Z. Havlová) iniciovala diskusi o formě 

sledování kvality výuky na škole s tím, že navrhla vznik komise při AS, která by se jí 

zabývala. Po rozsáhlé diskusi naznačující problematické hodnocení (s odkazem na 

poměrně náročné ankety proběhlé v minulosti bez dostatečně vypovídajících závěrů) a 

s odkazem na definici činnosti AS bylo uzavřeno s konstatováním, že věc je 

v kompetenci vedení fakulty, AS zde může mít roli iniciační či podpůrnou. 

- V listopadu 2011 děkan předložil a podrobně vysvětlil AS materiál zpracovaný 

vedením FA týkající se formy kontroly kvality výuky. 

- Na 6. zasedání AS byla na návrh děkana a podle disciplinárního řádu pro studenty 

ČVUT jmenována disciplinární komise složena ze 2 pedagogů (+2 náhradníků)  a 2 
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studentů (+2 náhradníků). Po nominacích proběhla volba. Předmětem debaty k volbě 

komise byla problematika plagiátorství studentských prací. 

- Na začátku ZS 2011/12 došlo k situaci, kdy počet studentů hlásících se do atelierů 

převyšoval jejich reálnou kapacitu. Vedení tuto situaci řešilo otevřením nového 

atelieru. 

- Senátorka Bc. Z. Havlová iniciovala diskusi o problematice ztráty mandátu studentů, 

pokud vyjedou do zahraničí 

- Na 27. zasedání AS připomněla Ing. arch. Matějovská vedení fakulty, že byla při 

schvalování rozpočtu pro rok 2013 přislíbena úprava metodiky rozdělování finančních 

prostředků za RIV a RUV. Vedení FA úpravu přislíbilo. 

- Vedení FA i AS se shodli na účelnosti pořádání oficiální ankety ČVUT 

- Průběžná diskuse o přijímacím řízení, a to jak o formě, tak o potřebné propagaci studia 

na FA nebyla uzavřena, s tím, že vy měla pokrčovat i v dalším volebním období AS 

FA. 

 

 

Doporučení příštímu AS 

 

Na základě zkušenosti s průběhem volebního období doporučují členové stávajícího AS: 

 

Pokračovat v tradici účasti vedení při jednáních AS a průběžném oboustranném informování 

o aktuálním dění na FA. 

Doporučujeme snahu o potvrzení přítomnosti zástupců AS na jednáních kolegia děkana. 

Nutnost zvolení nového zástupce AS do rady VŠ. 

 

 

 

Předseda AS tímto děkuje všem senátorům, místopředsedům a předsedům jednotlivých 

komisí za aktivní spolupráci v průběhu volebního období. Poděkování patří také vedení FA, 

předně děkanovi za průběžně podávané informace z vedení FA ČVUT i z kolegia ČVUT. 

Speciální poděkování patří bezchybné práci tajemnice AS, pí J. Noskové zajišťující krom 

agendy zápisů i organisaci všech zasedání. 

 

 

Ing. arch. Jan Sedlák 

Předseda AS FA ČVUT 

Prosinec 2013 

 


