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VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ
ZA ROK 2011
Úvod
V roce 2011 rozvíjela Fakulta architektury VUT v Brně vzdělávací proces, který je její
ústřední náplní. Přitom nezapomínala na vztahy s odbornou i laickou veřejností, při nichž
využívala odborného potenciálu školy a všech možností prezentace FA VUT. Rok 2011 byl
pro Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně v mnohém zajímavý a
z některých pohledů snad i jedinečný. Je to patrné ze dvou rovin.
Tou první, která se prolínala celým rokem 2011, byla příprava k reakreditaci bakalářského a
magisterského studijního programu, která se uskuteční v následujícím roce. V jejím rámci
dojde k přenesení většího studijního zatížení a zodpovědnosti na studenta. Délka studia se
neměnila, což znamená, že v bakalářském studijním programu zůstalo čtyřleté a
v magisterském studijním programu dvouleté. Při zachování náročnosti požadavků kladených
na posluchače však dojde ke snížení doby věnované kontaktní formě výuky. V roce 2011 byl
připravován program, v němž se bezprostřední vazba učitele a studenta zkrátí z původních 30
na 24 hodin týdně. To přinese také zrušení některých předmětů nebo přenesení studijní látky
do osnov a podmínek předmětů, které zůstanou zachovány. Rozsah věnovaný výuce
v ateliérech však bude ponechán v současném stavu, tzn. 8 hodin týdně. FA VUT v Brně se
tímto opatřením zapojí k trendu, známého z jiných evropských škol architektury univerzitního
typu. Připravovaný materiál bude předložen akreditační komisi MŠMT ČR, která se k němu
vyjádří v průběhu roku 2012.
Druhou rovinou jsou mimořádně významné příspěvky do procesů posilujících kontakty a
provázanost FA VUT v Brně se školami působícími v rámci členských zemí Evropské unie.
Vedle toho se již v dřívějších letech podařilo navázat vztah se školou mimo Evropskou unii.
Byla jí švýcarská Berger Fachhochschule Architektur, Holz und Bau v Burgdorfu. V roce
2011 byla tato spolupráce rozšířena. V roce 2011 byla rozvinuta nová spolupráce s TH
VADUZ Hochschule Liechtenstein. V jejím rámci se uskutečnil mezinárodní studentský
workshop nazvaný „Nová bytová výstavba ve Vranově“. Do oblasti rozšíření vztahů s dalšími
zeměmi mimo EU je možno zařadit spolupráci s IIT College of Architecture Chicago. Ta
vyústila v zájem amerických studentů na studijní pobyt na naší fakultě a současně
v organizaci přednášky učitele z IIT Chicago na FA VUT v Brně.
Po akcích, které v minulých letech představily naši fakultu řadě míst v Evropě, dospěla v roce
2011 FA VUT v Brně k první prezentaci naší školy na americkém kontinentu. Uskutečnila se
v Českém centru v New Yorku a nesla název „Pohledem z vily Tugendhat a architektonické
struktury“. Výstava představila kolekci osmnácti modelů prostorových struktur doprovázenou
vybranými kvalitními a architektonicky čistými studentskými projekty z posledního období.
Studentské práce odrážejí současnost a dívají se také do budoucnosti, jako byl například
projekt bydlení v Praze v roce 2050. Prezentaci vnímá naše fakulta jako vysoce prestižní a
jedinečnou příležitost k dalšímu rozvoji mezinárodních vztahů v oblasti architektonického
vzdělávání a spolupráce a také jako akci, která reprezentovala české univerzitní školství.
Do okruhu rozšiřování mezinárodních vztahů patří také dvě položky, které se uskutečnily
v Japonsku. Byl jím desetidenní pracovní pobyt studentů a prof. Ing. arch. Heleny
Zemánkové, CSc. v bývalé továrně TOMIOKA v Prefektuře Gunma. Továrna je industriální
památkou s ambicemi zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO. Mimořádným
počinem byla také aktivní účast prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc. na světovém
kongresu UIA v Tokiu.
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Výroční zpráva za rok 2011 se skládá ze dvou částí. Tvoří ji část A, kterou je zpráva o
činnosti. Jsou v ní představeny charakteristické aktivity, kterými FA VUT v Brně v roce 2011
prošla. Část B obsahuje zprávu o hospodaření fakulty za uplynulé období.
A. ZPRÁVA O ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ ZA ROK 2011
Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty architektury VUT v Brně pro
období let 2010 – 2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr“) a jeho Aktualizace na rok 2011 (dále
jen „Aktualizace“). Priority Dlouhodobého záměru FA VUT v Brně za sledované období roku
2010 respektovaly strategické záměry VUT, deklarované v Dlouhodobém záměru VUT na
období 2011 až 2015, akceptovaly návaznost na Dlouhodobý záměr MŠMT, zejména
v částech internacionalizace, kvalita a excelence akademických činností a kvalita a kultura
akademického života. Dále upřednostňovaly vlastní specifické okruhy zájmu fakulty a
aktuálně reagovaly na finanční vývoj hospodaření fakulty.
1. VÝZNAMNÉ TVŮRČÍ A VĚDECKÉ AKTIVITY NA FA VUT V BRNĚ
Tato část výroční zprávy představuje výsledky tvůrčích činností, kterých bylo v roce 2011
dosaženo. Jsou v ní shrnuty významné přednášky zahraničních akademických a odborných
pracovníků, přehled publikačních počinů, shrnutí aktivit akademických pracovníků a studentů
v oblasti architektonické, urbanistické a výtvarné tvorby, vědy, inovací a významné výsledky,
kterých v roce 2011 dosáhli studenti.
1.1 Přednášky zahraničních akademických a odborných pracovníků na FA VUT v Brně
 S garancí Ústavu teorie architektury a urbanismu a prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety,

DrSc., se na FA VUT v Brně v termínu 10. až 14. ledna 2011 uskutečnil workshop
„Novobranská ulice v Brně“. Do akce se společně se studenty FA VUT v Brně zapojilo
také 10 studentů a jejich učitelé z Fakulty architektury MSA Münster.
 Přednášku „La Suisse n'existe pas/Švýcarsko neexistuje“, proslovili 21. února 2011

švýcarští architekti prof. Ing. arch. Ivan Koleček a doc. Ing. arch. Jiří Oplatek.
 V přednáškovém cyklu nazvaném „Made in AT“ vystoupili na FA VUT v Brně rakouští

architekti. Jednalo se o následující termíny a architektonické kanceláře: 9. března 2011
Arkan Zeytinoglu, 16. března 2011 X-architekten, 23. března 2011 Zirup, 30. března 2011
Hein-Troy architekten, 6. dubna 2011 Innocad.
 Téma „Nové městské strategie a architektonický aktivismus ve veřejném prostoru“ dne

11. března 2011 přednesli Matthias Rick – raumlaborberlin a Klaus Overmayer – Urban
Catalyst.
 Mezinárodní workshop „Nová bytová výstavba ve Vranově“ pořádaný Ústavem 3 FA VUT

v Brně a TH VADUZ Hochschule Liechtenstein se uskutečnil v termínu 30. března až 2.
dubna 2011. V jeho rámci přednesl 31. března 2011 na FA VUT v Brně Thomas Keller z
University Vaduz (Lichtenštejnsko)/ETH Curych, přednášku vztaženou k současné tvorbě
lichtenštejnských architektů.
 Ve dnech 27. až 30. dubna 2011 na FA VUT v Brně proběhl mezinárodní workshop

parametrického modelování s názvem COMP{M}UTATION. Akce byla vedena
zahraničními lektory, kterými byli Patrick Bedarf z Německa a Dimitrie Andrei Stefanescu
z Rumunska. V rámci workshopu se 26. dubna 2011 uskutečnila k tématu parametrického
modelování přednáška proslovená uvedenými lektory.
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 Přednášku zaměřenou na vlastní tvorbu představující autobiografický průřez tvůrčím

obdobím padesáti let přednesl dne 24. října 2011 slovenský architekt Ing. arch. Marian
Marcinka.
 Téma Proudy avantgardy, věnované málo známé předválečné funkcionalistické architektuře

Žiliny, přednesl 26. října 2011 slovenský architekt Ing. arch. Dušan Mellner.
 S přednáškou věnovanou vzdělávacímu procesu uplatňovanému na IIT Chicago, vystoupily

dne 4. listopadu 2011, na akci Formát 400, studentky této školy Wioletta Angelika
Malolepsza a Penelope Phylactopoulos.
 Přednáška „Socialistická města – SORELA“, byla na FA VUT v Brně přednesla dne

14. listopadu 2011 Kimberly Elman Zarecor, Ph.D. Associate Professor of Architecture CoChair, Critical Studies in Design Program Iowa State University.
 Dne 5. prosince 2011 proslovil na FA VUT v Brně přednášku profesor Timothy Browna z

College of Architecture, IIT Chicago, USA. Přednáška byla věnována současnému
urbanistickému rozvoji Chicaga a otázkám, jak má současné město vypadat a co od něj lidé
v něm žijící očekávají a požadují.
 Zkušenosti ze studijní cesty do průmyslové oblasti Porúří v Německu přednesl 5. prosince

2011 v přednášce Essen-Bochum inspirace z Ruhrgebiet slovenský
vysokoškolský pedagog doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, Ph.D.

architekt

a

1.2 Publikace
 BIDLOVÁ, J.: Fotovoltaický design. Užití fotovoltaiky v architektuře. Brno, FA VUT
v Brně, 2011, 124 s. ISBN 978-80-214-4466-9
 DRÁPAL, J.: Křtiny, Santiniho perla Moravy. 2011, sborník k výstavě.
 DRÁPAL, J.: Rajhrad, znovuvzkříšení kláštera. 2011, Sborník k výstavě.
 HRUBÝ, J – HRABEC J.: Zaměření církevní architektury J.B.Santiniho. Brno, FA VUT v
Brně, 2011, sborník. ISBN 978-80-214-4172-9.
 HRUBÝ, J – HRABEC, J.: Výzkum lidové architektury-archivní podoba a stávající stav.
Brno, FA VUT v Brně, 2011, sborník. ISBN 978-80-214-4171-2
 CHYBÍK, J.: Stavební detail. Era 21, 2011, č. 2, s. 16- 19. ISSN 1801-089X
 CHYBÍK, J.: Proudy avantgardy. Osa Brno Žilina. Slovak architectural rewiew Projekt,
2011, 53, č. 3, s. 68-71. ISSN 1335-2180
 KOLEKTIV: Ročenka DSP, doktorské aktivity na FA 2009-2010. Brno, 2011, FA VUT
v Brně, 136 s. ISBN 978-80-214-4225-2
 KOLEKTIV: Beton a architektura. Brno, FA VUT v Brně, sborník ke studentské
architektonické soutěži a výstavě, 2011, 36 s. ISBN 978-80-214-4313-6
 PELČÁK, P. – ŠLAPETA, V.: Brno – architektura/architecture 1918-1939. Brno, Centrum
architektury, 2011, 392 s. ISBN 978-80-260-0943-6
1.3 Projekt OPVK
OPVK 2.2. – 2. výzva CZ.1.07/2.2.00/15.0485 – „Inovace magisterského a bakalářského
studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně“, s
podtextem: „Implementace principů trvale udržitelného rozvoje do výuky“. Projekt byl v roce
2011 plněn v souladu se stanovenými cíli a kontrolovatelnými výstupy. Průběžně byl
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sledován prostřednictvím monitorovacích zpráv předkládaných v požadovaných termínech na
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Řešitelkou projektu je prof.
Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Projektem OPVK byly průběžně inovovány studijní materiály, vydány odborné publikace a
učební texty, vykonány studijní cesty a pořízeny prostředky k zabezpečení projektu.
1.4 Další aktivity akademických pracovníků a studentů FA VUT v Brně v oblasti vědy
 Na pozvání pořádající instituce – nadace ITALIA NOSTRA, která pečuje o italské
architektonické dědictví – přednesl 24. března 2012 prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
příspěvek o kulturních a vědeckých vztazích mezi Terstem a českými zeměmi. Přednáška
byla proslovena na mezinárodní konferenci, konané u příležitosti obnovy hydrodynamické
centrály starého přístavu, jejíž strojové vybavení vyrobily roku 1891 české firmy.
 Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie, zpracována v rámci
specifického výzkumu VUT v Brně, č. FA-S-11-1, 2011. Jeho nositeli byli doc. Ing. arch.
Jan Hrubý, CSc. a doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
 19. dubna 2011 se uskutečnila XV. vědecká konference studentů doktorského studijního
programu FA VUT v Brně.
 „Brutalismus – architektura mezi všedností, poezií a teorií” byl název mezinárodního
sympozia, které ve dnech 10. až 11. května 2012 uspořádala Fakulta architektury Institutu
technologie v Karlsruhe ve spolupráci s Wüstenrot-Stiftung Akademie der Künste v
Berlíně. Na tomto sympoziu reprezentoval českou republiku profesor Ing. arch. Vladimír
Šlapeta, DrSc. z FA VUT v Brně. Uvedl dvě přednášky o české a slovenské architektuře.
 4. května 2012 přednesl prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. na výročním plenárním
zasedání Akademie der Künste v Berlíně, jejímž členem byl v letech 1931-33 a 1956-1968
architekt Ludwig Mies van der Rohe, přednášku "Vila Tugendhat v Brně a její
rekonstrukce".
 Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. proslovil 22. září 2011 přednášku na setkání
australské skupiny UNESCO-ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) v
Sydney. Přednášku uvedla profesorka Sheridan Burke, prezidentka světové vědecké komise
pro architekturu 20. století ICOMOS ISC 20Ct. Byla zaměřena na témata moderní české
architektury.
 Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. se v termínu 25. září 2011 až 1. října 2011
zúčastnil v japonském Tokiu 24. mezinárodního kongresu architektury UIA 2011.
Hlavními řečníky kongresu byly významné osobnosti: Christo (umělec, USA), Jigmi
Yoezer Thinley (premiér Bhútánu,) a Fumihiko Maki (architekt, Japonsko). Spolu s
hostujícími architekty: Christophem Ingenhovenem (Německo), Davidem Adjayem (Velká
Británie), Tadao Andem (Japonsko), Masao Koizumim, Ryuji Fujimurou, Yasuaki Onodou,
Koji Otou, Osamu Tsukihashim (Japonsko) vystoupil 26. září 2011 profesor Ing. arch.
Vladimír Šlapeta, DrSc. s přednáškou, která nesla název „Česká moderna a Japonsko”, s
podtextem „Tři Češi – Jan Letzel, Bedřich Feuerstein a Antonín Raymond – přispěli k
rozvoji raného modernismu v Japonsku“. Jejich tvůrčí počátky jsou zapomenutou kapitolou
funkcionalismu v Praze, Brně a ve Zlíně, svázané především se jmény jako Adolf Loos, Le
Corbusier a Bauhaus.
 Na začátku prosince 2011 absolvovali diplomanti Ing. Bc. Jindřich Brezovský, Bc. Jan
Havlík, Bc. Marek Šnyrch, doktorand Ing. arch. Radovan Zelík, spolu s profesorkou Ing.
arch. Helenou Zemánkovou, CSc. desetidenní studijní pobyt v bývalé továrně TOMIOKA v
6

Prefektuře Gunma v Japonsku. Továrna TOMIOKA je dokumentem modernizace,
historického mezníku na počátku období MEIJI. Je dokumentem spojení japonské
architektury a transferu francouzské technologie. Továrna je výborně udržována a je v ní
velké množství zeleně. Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc. zde působila jako vědecká
expertka na práci s průmyslovým dědictvím. Továrna na výrobu surového hedvábí je
výjimečným dědictvím a připravuje se její zapsání na seznam UNESCO. Při pracovním
jednání expertů přednesla prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc. myšlenku konverze
továrny i aktivního podílu FA VUT v Brně na projektu. Studijní pobyt spočíval v
průzkumech továrny a jejich objektů, v dokompletování podkladů, pořízení fotografií,
vnímání městského kontextu, diskuzích s představiteli a obyvateli města, panem ředitelem
World Heritage Registration, Promotion Division, Prefektury Gunma. Na studijní cestu
bylo navázáno vypracováním zadání diplomové práce a jeho příprava pro zúčastněné
diplomanty v akademickém roku 2011/2012.
 Výzkumný úkol MMR: WD-69-07-4, Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj
sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů, řešitel
urbanistické části. Hlavní řešitelkou je v období 2007 až 31. prosince 2011 doc. Ing. arch.
Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Řešitelem je prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
 FA VUT v Brně se v roce 2011 zapojila do řešení grantu AKTION: 58p22 - Projekt
Spolupráce ve výuce „Aktuální urbanistický rozvoj Brna a Vídně“. V rámci tohoto
projektu byly realizovány přednášky a odborné exkurze českých a rakouských učitelů a
studentů ve spolupráci vysokých škol VUT Brno a TU Wien se zaměřením na rozvoj oboru
urbanismus a městské plánování. Závěrečná zpráva byla publikovaná na webu FA:
http://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=694&lang=cz
1.5 Výstavy
 Výstava „Beton a architektura“ s prezentací prací, které se zúčastnily studentské
architektonické soutěže. Vernisáž se konala 23. května 2011 v galerii MINI na FA VUT v
Brně. Byla podpořena Svazem výrobců cementu ČR a Výzkumným ústavem maltovin
Praha, r.r.o.
 V Českém centru v New Yorku se ve dnech 1. až 9. června 2011 uskutečnila výstava
„Pohledem z vily Tugendhat a architektonické struktury“. Předcházela ji příprava, která
obsahovala několik kontaktních návštěv pedagogů FA VUT v Brně v USA. Výstava
představila kolekci papírových modelů prostorových struktur dokumentovanou v 18
exemplářích, doprovázenou vybranými kvalitními a architektonicky čistými studentskými
projekty z posledního období, odrážejících současnost a dívajících se do budoucnosti, jako
například projekt bydlení v Praze v roce 2050. Výstavu v Českém centru v New Yorku
uvedla přednáškou proděkanka doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. Public Relations zajistil
proděkan doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. Kurátorem výstavy byl akademický sochař
Oldřich Rujbr. Organizačním vedoucím byl doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. Na
realizaci se podíleli také Dagmar Glosová, CSc. a doc. ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
Prezentaci vnímá naše fakulta jako vysoce prestižní a jedinečnou příležitost k rozvoji
mezinárodních vztahů v oblasti architektonického vzdělávání a spolupráce. Díky úspěšné
prezentaci fakulty v USA přicestovaly v roce 2011 na základě uzavřeného MOU
(Memorandum of Understanding) na dvousemestrální studijní pobyt na naší fakultě 2
studentky z IIT Chicago College of Architecture. Výstava byla na přelomu listopadu a
prosince 2011 po expozici v New Yorku v repríze prezentována na půdě FA. Zpráva z
cesty byla publikována v časopise Události VUT, v deníku Rovnost a na internetu. Akce
sklidila mezinárodní a celorepublikové ohlasy (informace publikované na webu Českého
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centra v New Yorku, České komory architektů a dalších). Přednáška o průběhu přípravy a
realizace výstavy proběhla následně v rámci akce Formát 400 v listopadu 2011 (z
přednášky byl pořízen videozáznam).
Výstava „TAKÉ NORD SHAPE do třetice“ … (Rintala, Eggetsson, Naamanka), která se
uskutečnila v galerii MINI ve dnech 28. března až 4. dubna 2011.
v Diecézním muzeu v Brně se dubnu 2011 uskutečnila výstava pod názvem „Křtiny,
Santiniho perla Moravy“. Jejím autorem byl doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
„Rajhrad, znovuvzkříšení kláštera“, byla výstava v Diecézním muzeu Brno, která se
uskutečnila v září 2011. Autorem byl doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
„Turínské plátno, podoby Kristovy tváře“, výstava Petrov Brno, červen 2011. Autor doc.
Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
Autorská výstava soch a kreseb doc. Ing. arch. Zdeňka Makovského ve vile Stiassni
v Brně.
Výstava studentských prací vytvořených pod vedením Ing. arch. Aleše Navrátila, která se
uskutečnila v interiéru budovy B FA VUT v Brně.
Výstava studentských prací nazvaných „Ornament“ v galerii FA VUT v Brně, které jsou
výstupem předmětu Výpočetní technika. Vedoucí prací Ing. arch. Jan Kratochvíl.
Výstava studentských prací nazvaných „Nové formy“ v galerii FA VUT v Brně, které jsou
výstupem předmětu Výpočetní technika. Vedoucí prací Ing. arch. Jan Kratochvíl a MgA.
Jan Šebánek.
Workshop „Socholití“ organizovaný ve spolupráci FA VUT v Brně a FAVu VUT v Brně.
Organizátorem akce za FA VUT v Brně byl MgA. Jan Šebánek.

 V roce 2011 byly prezentovány další výstavy organizované jednotlivými ústavy působícími
na FA VUT v Brně, které se uskutečnily v areálu školy. Buď v galerii MINI nebo
v prostorách jednotlivých ústavů. Představily studentské práce, které byly výsledkem tvůrčí
činnosti plynoucí ze vzdělávacího procesu.
 Studentskou obcí Fakulty architektury – SOFA byly v roce 2011 organizačně zajištěny dvě
položky ze studentské soutěže „Cena Bohuslava Fuchse“. K nim se na konci zimního a
letního semestru uskutečnily výstavy nejlepších prací.
1.6. Významné studentské úspěchy


Na začátku roku 2011 byl studentský projekt Airplot pro Greenpeace, vytvořený
bulharskou studentkou Marií Peneva Gyaurovou, oceněn odbornou porotou v zahraniční
soutěži POSITIVE/NEGATIVE. Ze 140 přihlášených prací získal hlavní cenu a odměnu
ve výši 600 EUR v kategorii Krajina architektura a urbanismus. Vedoucí práce: doc. Ing.
arch. Jiří Palacký, Ph.D.



Diplomová práce studenta FA VUT v Brně Bc. Jiřího Šerka byla oceněna jako nejlepší
projekt v IX. ročníku soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a
ekologii v Jihomoravském kraji.



Tamara Dumková, studentka Fakulty architektury VUT v Brně, obdržela za studijní
výsledky během svého studijního pobytu LLP/Erasmus na HTW des Saarlandes
(University of Applied Sciences) v německém Saarbrückenu, jako nejvýznačnější
mezinárodní student v roce 2011 na HTW, cenu DAAD-Preis Německé akademické
výměnné služby.



V soutěži „[London] Olympic Games Information Pavilion“, které se účastnilo několik
stovek mezinárodních architektonických týmů, se probojovali studenti Vlado Hrivňák,
Gabriel Sedlák, Marta Bímová a Iveta Koláriková mezi desítku nejlepších. Zadáním
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soutěže byl návrh dočasného informačního pavilonu na Trafalgar Square v Londýně.
Záměrem bylo podpořit architekty v posouvání hranic. Najít a ocenit mistrovský design
malého objektu spojujícího funkci, konstrukci, detail a ducha olympijských her,
zviditelnit nové pohledy na navrhování informačního pavilonu a využít také metod trvale
udržitelného stavění. Pavilon má sloužit propagaci olympijských her v průběhu jejich
konání v Londýně v roce 2012. Výsledky byly vyhlášeny v červenci 2011.


V jednokolové veřejné projektové architektonické soutěži o návrh rekonstrukce
Národního domu v Hradci nad Moravicí, jejímž vyhlašovatelem bylo Město Hradec nad
Moravicí, byla první ze dvou zvýšených cen udělena autorskému kolektivu, složenému ze
studentů a pedagogů FA VUT Brno. Zvýšenou cenu získal autorský tým ve složení:
Martin Daněk, Ing. arch. Martin Doležel, Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. a Ing. arch. Bc.A.
Barbora Ponešová, Ph.D.



Na brněnském Stavebním veletrhu proběhlo 13. dubna 2011 slavnostní vyhlášení
soutěžního projektu „Města bez smogu“. 2. cenu získali studenti FA VUT BRNO Iveta
Kolláriková, Marta Bímová a Vlado Hrivňák za návrh „MONOBLOCK“. Velká invence
a vtip byly také oceněny u třech soutěžních návrhů, kterým byla udělena mimořádná
cena: Cenu vyhlašovatele získali: „6cells - zelená dlažba pro město“ od studentky FA
VUT v Brně Šárky Doležalové.



Bc. Ondřej Chybík získal hlavní cenu v ideové anonymní architektonicko-urbanistické
soutěži „Jak se bude v Praze bydlet v roce 2050“. Projekt byl v březnu 2011 akceptován
porotou z 18 předložených prací.



V XVI. ročníku mezinárodní studentské soutěže architektonických škol „O nejlepší
urbanistický projekt“ získali studenti FA VUT v Brně Michal Krištof, Matěj Štrba a Petr
Kundrát, za projekt Ostrava – Černá louka, odměnu. Vyhlášení výsledků a udělení cen
proběhlo 1. března 2011 na FA ČVUT v Praze. Práce byly vytvořeny na Ústavu
navrhování V, vedeném doc. ing. arch. Karlem Havlišem.



Studenti a čerství absolventi Fakulty architektury VUT v Brně – Ondřej Chybík a Michal
Krištof získali první cenu v mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži na třicet tři
bytových domů nedaleko Bratislavy.



V soutěži HELUZ DŮM 2011 získali studenti FA VUT v Brně následující ceny: Markéta
Kamená a Martin Štěpánek 1. cenu, Pavel Steuer 2. cenu, Martin Bělkovský, Michal
Stehlík 3. cenu. Další ocenění získali studenti Pavel Deržmíšek, Ondřej Stehlík, Vladimír
Hrivňák, Lenka Plucnarová, Marta Bímová.

1.7 Mezinárodní konference a workshopy pořádané FA VUT v Brně





Společný mezinárodní workshop s Technickou univerzitou v Lichtenštejnsku na téma:
„Vranov near Brno” byl uspořádán na Fakultě architektury VUT v Brně.
Mezinárodní workshop „Nová bytová výstavba ve Vranově“ konaný společně
s Universität Lichtenstein ve dnech 30. března až 2. dubna 2011. Organizátorem byl
Ústav navrhování 3. Výsledky workshopu byly ve dnech 6. až 14. dubna 2011vystaveny
ve fakultní galerii MINI.
Mezinárodní workshop „Rozvoj lázeňské zony Pasohlávky“ se uskutečnil ve dnech 31.
března až 6. dubna 2011, společně s Universität Lichtenstein. Organizátorem byl Ústav
navrhování 3 FA VUT v Brně.
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Mezinárodní workshop konaný ve spolupráci FA VUT v Brně s Domem umění města
Brna a Raumlabor Berlin nazvaný The Generator se uskutečnil 30. května až 3. června
2011. Organizaci za FA VUT v Brně přijal Ústav navrhování 3.



Mezinárodní workshop COMP{M}UTATION - Rhino+Grasshoper na FA VUT v Brně
vedený zahraničními lektory z TU Delft.



19. dubna 2011 – II. Mezinárodní vědecká konference doktorandů (FA VUT v Brně ve
spolupráci s FA STU Bratislava). Součástí konference byla výstava, kde byly vystaveny
plakáty prezentující jednotlivé příspěvky.



Ve dnech 30. června až 2. července 2011 se ve spolupráci FA VUT v Brně s českou
pobočkou DOCOMOMO International Specialist Committee on Technology ISC/T,
Muzeem města Brna a THICOM mezinárodním expertním poradním sborem v procesu
památkové obnovy vily Tugendhat, konala mezinárodní konference nazvaná
„MATERIALS INSIDE-OUTSIDE“. Cílem konference bylo zmapovat mezinárodní
zkušenosti a aktuálně představit průběh restaurování Vily Tugendhat v Brně. Akce byla
podporována rozvojovým projektem RP 5c 2011 „Program podpory mezinárodní
mobility studentů vysokých škol“. Patronát nad celou akcí převzali: Prof. Dr. Daniela
Hammer-Tugendhat z Vídně, MUDr. Jiří Besser, ministr kultury České republiky, Bc.
Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Ing. arch. Naděžda
Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, Karel Ksandr BSc,
generální ředitel Národního technického muzea v Praze a prof. Ana Tostoes, architektka a
historička architektury, předsedkyně DOCOMOMO International. Zúčastnilo se 95
posluchačů z řad odborné a akademické veřejnosti. Ze zahraničních odborníků, kteří se
věnují problematice památkové ochrany objektů moderní architektury, se zúčastnili
následující přednášející Ana Tostoes z Portugalska, předseda THICOMu Ivo Hammer
z Rakouska, Kyle Normandin z Velké Británie, Ola Wedebrunn z Dánska, Thomas Danzl
z Německa, Wessel de Jonge z Nizozemí a Arthur Rüegg z Německa.



Ústav stavitelství VUT v Brně společně s FA STU v Bratislavě organizoval mezinárodní
konferenci „Zdravé domy 2011“. Akce se uskutečnila v červnu 2011 v Bratislavě.



Na mezinárodní konferenci na téma „Vývoj urbanismu k moderně – rozvoj
velkoměstských přístavních a úředních čtvrtí“, kterou pořádal Kulturní a památkový úřad
Svobodného hansovního města Hamburk ve spolupráci s ICOMOS Deutschland, která se
konala ve dnech 13. až 14. října 2011 přednesl prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
přednášku na téma „Praha - vznik moderní metropole“.



Mezinárodní konference Udržitelná sídla (Sustainable settlements) se na FA VUT v Brně
konala ve dnech 17. až 19. října 2011. Byla zařazena do aktivit projektu OP VK
nazvaného Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a
urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně – implementace principů trvale
udržitelného rozvoje do výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0485).
Akce se zúčastnilo 95 posluchačů. Zahraničními přednášejícími byli Ernst Rainer (TU
Graz), Alfred Breitschmid (Bern University of Applied Science), Eugen Nagy
(autorizovaný architekt Slovenské komory architektů Bratislava), Klára Macháčová (FA
STU Bratislava), Jiří Oplatek (Oplatek Architekten AG, Basilej).
1.8 Další tvůrčí aktivity akademických pracovníků a studentů FA VUT v Brně


Ramzová 2011 – workshop konaný za účasti praktikujících architektů a studentů
ateliérové tvorby Ústavu navrhování 3, proběhl ve dnech 21. až 23. října 2011.
10
























IU inventura urbanismu. Přednáška prof. Ing. arch. Petra Pelčáka v rámci třídenního
debatního fóra, která se na FA ČVUT v Praze uskutečnila 14. října 2011.
„Nové ve starém“ konference organizovaná 27. října 2011 Národním památkovým
ústavem ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy, Nadací české architektury
a Národního komitétu ICOMOS. Na akci odezněla přednáška prof. Ing. arch. Petra
Pelčáka nazvaná „Současná architektura v historickém městě – oprava města a rozpad
obce“.
Zaměření církevní architektury Jana Blažeje Santiniho, Mariánská Týnice se
uskutečnilo v červnu 2011, elektronické zpracování. Akci vedli doc. Ing. arch. Jan
Hrubý, CSc. a doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
Výstava prací studentů 1. ročníku magisterského studia na téma: „Res Publica:
Radnice v Přerově”, byla uspořádána v červnu 2011 v přerovském kině Hvězda.
V Brtnici u Jihlavy byla uspořádána veřejná prezentace ateliérových prací studentů
Fakulty architektury.
Výstava deseti studentů a absolventů FA VUT v Brně, NAHLAS – STIASSNICH
10 v prostorách vily Stiassni v Brně. Následně v prostorách Zichyho paláce v
Bratislavě.
Výstava mimoškolních prací studentů FA VUT Brno s názvem „Šperk a módní
tvorba”.
Výstava diplomových projektů ArchRulez.
Výstava studentských projektů v Trenčíně.
Výstava diplomových prací absolventů ateliéru prof. Ing. arch. Heleny Zemánkové,
CSc. ve vstupní budově areálu Dolu Hlubina v Ostravě.
Zdeněk Makovský a Aleš Navrátil společně se studenty FA VUT v Brně uspořádali
výstavu prací pedagogů Ústavu zobrazování FA VUT Zdeňka Makovského a Aleše
Navrátila a jejich studentů ve vile Stiassni, Hroznová 14, Brno.
Diplomové práce ateliéru pedagogů FA VUT v Brně Jana Mléčky a Jiřího Marka byly
představeny v Olomouci.
Na FA VUT v Brně byla realizována studentská akce „Kreativní večer“, v jehož rámci
byla vytvořena malířská díla.
Výstava „Čtení místa – nerealizované projekty pro oblast Kraví hory v Brně“.
Uskutečnila se na základě mezifakultní spolupráce FA a FaVU VUT v Brně.
Výstava studentských projektů „Zpřístupnění kostela zatopené vesnice Mušov II v
obci Iváň“.
Studenti FA VUT v Brně se zúčastnili workshopu CEMEX betonový dům pod
vedením AMP Arquitectos v Praze.
Ve spolupráci s průmyslem zastoupeným Svazem výrobců cementu České republiky a
Výzkumným ústavem maltovin s.r.o. Praha se uskutečnila studentská soutěž „Beton a
architektura“.
Výstava s výsledky výzkumu lidové architektury, konaná FA VUT v Brně v únoru
2011. Autoři výstavy doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. a doc. Ing. arch. Josef Hrabec,
CSc.
Výstava „Prostor a světlo v architektuře“ v galerii FA VUT v Brně. Ohlasy: Brněnský
deník - Moje Brněnsko. Návrhy vznikaly na Ústavu teorie FA VUT v Brně v průběhu
akademického roku 2010–2011 v rámci volitelného předmětu Prostor a světlo
v architektuře. Vedoucím prací byl doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Výstava parametrických struktur v prostorách FA VUT v Brně v rámci studentské
akce vítání studentů prvního ročníku. Parametrické struktury byly zhotoveny z
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lepenky a vícevrstvého kartonu v inovovaném předmětu Prostor a světlo v
architektuře. http://flickr.com/palacky. Doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Soutěžní návrh na kapli pro pietní území Ležáky, oceněn 1. cenou. Autorem je MgA.
Jan Šebánek a studenti FA VUT v Brně.
Cyklus K&VIAR Brno – Filmové večery o umění a architektuře na FA VUT v Brně
organizované Ústavem navrhování 3 v průběhu letního a zimního semestru měl v roce
2011 následující program:
o Kaviár No 2, 200000 Phantoms, Sketches of Frank Gehry, 1. března 2011,
o Kaviár No 3, Gan Eden 15. března 2011,
o Kaviár No 4 Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu, 29. března 2011,
o Kaviár No 5 Koolhaas HOUSELIFE,12. dubna 2011 + přednáška Petr Šmídek ,
o Kaviar No 6 Metropolis, 23. listopadu 2011,
o Kaviár No 7 Oscar Niemeyer: Život je nadechnutí/ A Vida É Um Sopro.

2. POSTAVENÍ FA A SPOLUPRÁCE V RÁMCI VUT
Fakulta architektury tvoří od roku 1919 nedílnou součást dnešního VUT v Brně. V rámci celé
univerzity v perspektivě dlouhodobého rozvoje usiluje o specifickou svébytnost, samostatné
postavení a uchování obsahové identity. FA je vedena cílem k vytvoření širšího
akreditovaného oborového zázemí s předměty, které je možné nabídnout v rámci
mezioborového studia na VUT, v intencích prohloubení integrity univerzity při respektování
vývoje jednotlivých fakult. Zapojení pracovníků fakulty do širších mezifakultních aktivit bude
nadále sledováno.
3. INTERNACIONALIZACE PŘI VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO
PROSTORU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, MOBILITA STUDENTŮ A
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Důležitými výchozími body bylo v roce 2011 udržení vztahů se zahraničními partnery v rámci
rozvoje mezinárodní mobility programu LLP Erasmus a dalších mezinárodních aktivit, které
podpořily rozvoj mezinárodních studijních a vzdělávacích programů a zajistily kvalitativně
vyšší spolupráci v oblasti výuky FA s partnerskými zahraničními školami.
Na počátku roku 2011 byla zahájena spolupráce s novými partnerskými univerzitami a jejich
fakultami. V rámci programu Erasmus byly uzavřeny bilaterální smlouvy s Universidad CEUCardenal Herrera ve Valencii, s École d`architecture de la ville & des territories v Marne-la
Vallée ve Francii a Universitou v Salzburgu. S Technickým institutem v Illinois v Chicagu
bylo podepsáno Memorandum o porozumění, kterým došlo k rozvinutí konkrétní spolupráce.
Vyplynul z ní studijní pobyt jejího profesora na FA VUT v Brně a zároveň perspektiva aktivit
našich akademických pracovníků a studentů v USA.
FA VUT v Brně dále usilovala o rozvoj samostatných i společných mezifakultních,
celoškolských a mezinárodních programů v oblasti tvůrčích aktivit, které byly vedeny s cílem
zajistit financování z více zdrojů.
3.1 Zastoupení Fakulty architektury VUT v Brně v profesních organizacích
Fakulta architektury VUT v Brně má zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol,
v mezinárodních vzdělávacích a profesních organizacích. Je to jeden z důležitých indikátorů,
podle kterého je možno posuzovat pozici fakulty v kontextu českých a zahraničních škol
vzdělávajících budoucí architekty a urbanisty. FA VUT v Brně je členem následujících
organizací.
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FA VUT v Brně je členem AESOP Association of European Schools of Planning,
organizace vysokých škol se zaměřením na výuku urbanismu a územního plánování,
členství od r. 1995.



FA VUT v Brně je členem AEEA-EAAE Association europeenne pour lenseidnement de
larchitecture. European Association for Architectural Education, členství od r. 1995.



FA VUT v Brně je členem DOCOMOMO International, Documentation and
Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement, členství
od r. 1998.



FA VUT v Brně je členem UNESCO/UIA Validation Committee for Architectural
Education, členství od r. 1995.



FA VUT v Brně je členem Scientific Committee for UIA Congres Torino, členství od r.
2006.

3.2 Odborná spolupráce VVŠ s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce
s odběratelskou sférou


FA VUT v Brně byla v roce 2011 smluvním partnerem ve Smlouvě o partnerství a
vzájemné spolupráci se Statutárním městem Brno, za účelem realizace projektu na opravu
památky UNESCO „Vila Tugendhat“.



FA VUT v Brně – byla v roce 2011 smluvním partnerem ve Smlouvě o partnerství a
vzájemné spolupráci s Národním památkovým ústavem ČR za účelem realizace projektu
„Centrum obnovy památek architektury 20. století“, která se týká areálu brněnské vily
Stiassni.



Byla navázána těsná spolupráce se Svazem výrobců cementu ČR a Výzkumným ústavem
maltovin Praha, s.r.o. Z tohoto kontaktu vzešla studentská soutěž „Beton a architektura“.
S podporou obou firem se podařilo vydat sborník a také uspořádat výstavu. Akce byla
mediálně sledovaná odborným tiskem.



Byl navázán kontakt s brněnskou stavební firmou Unistav. V rámci této spolupráce došlo
v roce 2011 k podpoře několika aktivit. Především výstavy Siassnich 10 věnované deseti
talentovaným studentům FA VUT v Brně.

4. MOBILITA STUDENTŮ
4.1 Krátkodobé studijní a odborné stáže
 V rámci programu LLP Erasmus vycestovalo 96 studentů do zahraničí. Na FA
VUT v Brně v roce 2011 hostovalo 53 zahraničních studentů, kteří přicestovali na
základě bilaterálních smluv.
 Z prostředků určených na podporu mobilitních aktivit byla spolufinancována účast
dvou studentů na letní škole v Barceloně a tří studentů na letní škole ve
švýcarském Bielu.
 Dvě studentky FA VUT v Brně absolvovaly v rámci magisterského studijního
programu dlouhodobé stáže na TU Wien a na Academy of Fine Arts ve Vídni.
 Účast dvou studentek na letní škole organizované TU Wien, dvou studentů na
letní škole v Barceloně a tří studentů na letní škole ve švýcarském Bielu.
 Ing. arch. Kateřina Šmardová se zúčastnila workshopu organizovaného FAL e.V.
Ganzlin v Německu a Ing. Julie Horká workshopu pořádaného TU Mnichov v
Německu. Obě jsou studentkami doktorského studia na FA VUT v Brně a jejich
mobilita souvisela s tématem zpracovávané disertační práce.
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Studijní pobyt tří studentů-diplomantů a jednoho doktoranda v Japonsku s cílem
seznámení se s bývalou továrnou na zpracování hedvábí Tomioka Silk
Mill. Studijní pobyt spočíval v průzkumech továrny a jejich objektů,
v dokompletování podkladů, pořízení fotografií a vnímání městského kontextu,
včetně diskuzí s představiteli a obyvateli města a dalšími zainteresovanými
subjekty. Účastníci pobytu zpracovali urbanistickou studii konverze továrny
Tomioka Silk Mill.
Studentka Lucie Petrušková, autorka modelu kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad
Sázavou se díky podpoře univerzity zúčastnila prezentace a otevření expozice s
názvem „Pohledem z vily Tugendhat a architektonické struktury” uspořádané
Fakultou architektury VUT v Brně v hlavním městě Spojených států, v Českém
centru v New Yorku.
Na základě Memoranda o spolupráci (MOU) studovaly na fakultě 2 americké
studentky z IIT Chicago College of Architecture.
Fakultu navštívila skupina 12 zahraničních studentů architektury ze spřízněné
Univerzity v Lichtenštejnsku, vedená profesorem Thomasem Kellerem –
spoluautorem Zemského sněmu ve Vadúzu, a aktivně se podílela na soutěžním
workshopu společně s českými studenty. Workshop vedený profesorem Ing. arch.
Petrem Pelčákem na téma: Vizuální záznam génia loci – Místa s pamětí –
Lichtenštejnové na Moravě.

4.2 Dlouhodobé studijní stáže a pracovní pobyty
 Dvě studentky FA VUT v Brně v rámci magisterského studijního programu
absolvovaly dlouhodobé stáže na TU Wien a na Academy of Fine Arts ve Vídni.
 26 studentů FA VUT v Brně absolvovalo pracovní stáž v některé z renomovaných
architektonických firem v zahraničí. Jejich měsíční reporty ze zahraničních stáží
jsou publikovány na adrese: http://www.fa-zpravy.blogspot.cz/
Tab. 1 Přehled o počtu akademických pracovníků a studentů působících v zahraničí
Erasmus

Rozvojové
programy
MŠMT

Aktion

Počet projektů

1

2

1

Počet vyslaných studentů

96

2

40

Počet přijatých studentů

53

0

40

Počet vyslaných akademických
pracovníků

15

4

2

Počet přijatých akademických
pracovníků

0

0

4

Programy EU pro vzdělávání a
přípravu na povolání

Poznámka:
Do počtu akademických pracovníků jsou započteni pouze ti, jejichž pobyt trval více než pět pracovních dnů.
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4.3 Zapojení do programů EU
o FA VUT v Brně se v roce 2011 věnovala přípravě, vypracování a podání žádosti na
projekt Leonardo da Vinci - Projekt mobility osob na trhu práce (PLM) pro rok
2012 s názvem Praxe v oboru architektura / Practice in Architectural Profession.
5.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ROCE 2011
 Květen – Ústav prostorového plánování a Ústav Urbanismu FA ČVUT, Ústav
urbanismu a územního plánovania FA STU Bratislava, Ústav navrhování FA VUT
v Brně, ve spolupráci s AUUP – Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR
uspořádali XVI. ročník studentské soutěže architektonických škol „O nejlepší
urbanistický projekt ve školním roce 2009/2010“. Studenti FA VUT v Brně
M.Krištof, M. Štrba a P.Kundrát získali ocenění za projekt Ostrava – Černá louka.
 Říjen – výstava diplomových prací ateliéru MLÉČKA-MAREK FA VUT v Brně
v prostorech Uměleckého centra UP v Olomouci.
 Říjen – výstava studentských projektů ateliéru PONEŠOVÁ-FORETNÍK FA VUT
v Brně a ateliéru FRÁNEK-SUCHÁNEK FUA TU Liberec s názvem: Barokní
krajinou.

6.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

FAVUT v Brně byla v roce 2011 řešitelem čtyř rozvojových projektů. Jejich prostřednictvím
se podařilo podpořit některé zásadní oblasti činnosti FA VUT v Brně. Především pak mobilitu
studentů a mobilitu akademických pracovníků, mezinárodní mobilitu akademických
pracovníků a stipendijní fond pro studenty z bývalého Sovětského svazu, vysokoškolské
vzdělávání architektů.
 RP 2010/2d - Mobilita studentů na FA VUT v Brně (Rozvojový program MŠMT Program na podporu rozvoje internacionalizace, Podprogram Mezinárodní
mobilita studentů vysokých škol). V rámci tohoto projektu byly realizovány
mezinárodní studentské mobility - dlouhodobé stáže, odborné zahraniční exkurze
studentů FA VUT a další studijní pobyty. Závěrečná zpráva byla publikovaná na
webu FA: http://www.fa.vutbr.cz/uploads/786/Zprava_RP_25_19_r2011_FA.pdf
 RP 25/17/5c - Mezinárodní mobilita akademických pracovníků na VUT v Brně
(Rozvojový program MŠMT - Program na podporu mezinárodní spolupráce v
oblasti vysokoškolského vzdělávání) Řešitel doc. ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
 Podprogram na podporu mezinárodní mobility akademických pracovníků vysokých
škol). V rámci tohoto projektu byly realizovány následující výstupy:
o Databáze významných zahraničních univerzit a odborných institucí
využitelných v procesu vzdělávání architekta.
o Realizace přednáškového cyklu ve struktuře:
- přednáška
- diskuse
- doprovodná výstava.
o Vybavenost technickými prostředky.
o Vytvoření dvojjazyčných výukových materiálů.
o Závěrečná zpráva byla publikovaná na webu FA: http://www.fa.vutbr.cz/
 RP 25/18 – Podpora stipendijního fondu pro talentované studenty z oblasti bývalého
Sovětského svazu a jihovýchodní Evropy (spolupráce s JCMM, Rozvojový
program MŠMT - decentralizovaný). Řešitel doc. ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
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7. PROJEKTY FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL (FRVŠ)
Do struktury projektů FRVŠ bylo v roce 2011 zapojeno 5 projektů z FA VUT v Brně. Jejich
kontrolované parametry byly u všech splněny a úspěšně obhájeny. Jednalo se o:
a) Ing. arch. Magda Holá, byla řešitelkou projektu 2189/G2 - Feng Shui pro
architekty.
b) Tomáš Hlavsa, byl úspěšným řešitelem projektu 2319/G1 - Koncept návrhu
energeticky soběstačných budov.
c) Ing. arch. Jan Kratochvíl byl úspěšným řešitelem projektu 2521/F2 Parametrický (algoritmický) design jako inovace studijního předmětu „Design
v architektuře“.
d) Doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D byl úspěšným řešitelem projektu 2739/F2 Inovace předmětu „Prostor a světlo v architektuře“. Spoluřešitelé Ing. Monika
Petříčková, Ph.D., Ivan Málek, Petr Kalivoda, Eva Hroudná.
e) Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. byla úspěšnou řešitelkou projektu 2760/F2 Mezinárodní tým modulu Architektura města.
8.

EXKURZE DO ZAHRANIČÍ

FA VUT v Brně navázala na zkušenosti získané v předchozích letech a organizovala exkurze
do zahraničí. V technologicky vyspělých zemích se v jejich rámci podařilo navštívit
v nedávné době realizované stavby. Studenti si touto formou vytvářejí přehled o současné
evropské architektuře.
Jedna z exkurzí směřovala za antickou architekturou do Řecka. Té se zpravidla zúčastňují
studenti nejnižších ročníků.
1) Odborná exkurze 6. až 12. dubna 2011 se 36 studenty bakalářského a magisterského
studijního programu Fakulty architektury VUT v Brně do Nizozemí, nazvaná „Pouť
do Alemre – soudobá architektura a urbanismus v Nizozemí“. Akci organizoval Ústav
navrhování 5. Navštívena byla města Amsterdam, Rotterdam, Almere, Utrecht,
Maastricht, Antverpy, Hilversum, Amesfoort, Narden, a také Kröller-Müller muzeum.
Poznatky z cesty byly účastníky shrnuty do sborníku „Pouť do Alemre – soudobá
architektura a urbanismus v Nizozemí“, který byl publikován v rámci fakultního
projektu OP VK.
2) Odborná exkurze studentů Fakulty architektury VUT v Brně do Vídně v rámci českorakouského projektu Aktion s názvem Aktuální urbanistický rozvoj Brna a Vídně.
3) Odborná exkurze studentů Fakulty architektury VUT v Brně do Berlína. Akci
organizoval Ústav navrhování 5.
4) Odborná exkurze 34 studentů Fakulty architektury VUT v Brně do Řecka (Vergina,
Meteora, Delfy, Olympie, Mykény, Navplio, Epidavros, Korint, Athény, Dion), Ústav
teorie. Akce, která se uskutečnila v září 2011, organizoval Ústav teorie.
5) 28. dubna 2011 se uskutečnila exkurze studentů Fakulty architektury VUT v Brně do
Vídně v rámci česko-rakouského projektu Aktion s názvem Aktuální urbanistický
rozvoj Brna a Vídně.
6) Ve dnech 21. až 24. října 2011 se uskutečnila exkurze do Berlína. Organizátorem byl
Ústav navrhování 5.
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9.

PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2011

Číslo
Název projektu
projektu

Rok
zahájení

Řešitel projektu

Rok
ukončení

Částka
v tis. SPP prvek
Kč

MŠMT
Fond rozvoje vysokých škol
Parametrický
/algoritmický/
2521/F2/2
design jako
inovace studijního
011
předmětu "Design
v architektuře"

Ing.arch. Jan
Kratochvíl, Milan
Domkář

1.1.2011

31.12.2011

134

IS15100000

1.1.2011

31.12.2011

133

IS15102000

2739/F2/2
011

Inovace přemětu
Prostor a světlo v
architektuře

doc.Ing.arch. Jiří
Palacký,Ph.D.,Petr
Kalivoda, Eva
Hroudná, Ing.
Monika Petříčková,
Ph.D., Ivan Málek

2760/F2/2
011

Mezinárodní tým
modulu
Architektura města

doc.Ing.arch. Iva
Poslušná,Ph.D.

1.1.2011

31.12.2011

333

IS15101000

2319/G1/
2011

Koncept návrhu
energeticky
soběstačných
budov

Ing.arch. Tomáš
Hlavsa, doc.Ing.
Miloslav
Meixner,CSc., Ing.
Jiří Svoboda

1.1.2011

31.12.2011

115

IS15103000

Feng Shui pro
architekty

Ing.arch. Magda
Holá, doc.Ing. Ivana
Žabičková,CSc.,
Ing.arch. Petra
Gajdová

1.1.2011

31.12.2011

95

IS15104000

31.12.2011

250

RP90107004

50

RP90111005

2189/G2/
2011

Rozvojové projekty

RP 25/9
2a

Soutěž o nejlepší
diplomovou práci a
nejlepší
doktorskou
disertační práci na
FA VUT v Brně

doc.Ing.arch. Iva
Poslušná,Ph.D.

RP 25/14

INOS - PS FA

doc. Ing. Josef
Chybík, CSc.

1.1.2011
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Číslo
Název projektu
projektu

Řešitel projektu

Rok
zahájení

Rok
ukončení

Mezinárodní
spolupráce Fakulty
architektury
RP 25/15
Vysokého učení
technického v Brně

prof.Ing.arch. Hana
Urbášková,Ph.D.

1.1.2011

31.12.2011

Částka
v tis. SPP prvek
Kč

865

RP90112005

49

RP90113005

RP 25/16

Podpora
zahraničních
pedagogů

doc.Ing.arch. Iva
Poslušná,Ph.D.

RP 25/17

Podpora působení
akademických
pracovníků FA
VUT v zahraničí

doc.Ing.arch. Jiří
Palacký, Ph.D.

1.1.2011

31.12.2011

485

RP90114002

RP 25/18

Podpora
stipendijního
fondu pro
talentované
studenty z oblasti
bývalého
Sovětského svazu

doc.Ing.arch. Jiří
Palacký, Ph.D.

1.1.2011

31.12.2011

54

RP90115003

RP 25/19

Mezinárodní
mobilita studentů stipendia

doc.Ing.arch. Jiří
Palacký, Ph.D.

483

RP90116005

RP C41b

Pilotní projekt
hodnocení
výsledků tvůrčí
umělecké činnosti
ke stanovení
ukazatelů VKM a
B3 pro umělecké
školy a fakulty
účastnící se
centralizovaného
rozvojového
programu

doc.Ing.arch.
Dagmar
Glosová,CSc.

1.1.2011

31.12.2011

500

RP15101000

doc. Ing. Josef
Chybík, CSc.

27.9.2011

31.12.2011

481

PV15100000

Příspěvek z
ukazatele F na
podporu umělecky
zaměřených
studijních
programů
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Číslo
Název projektu
projektu

Rok
zahájení

Řešitel projektu

Rok
ukončení

Částka
v tis. SPP prvek
Kč

Specifický výzkum
doc.Ing.arch. Josef
Architektonická
Hrabec,CSc.,
FA-S-11interpretace
doc.Ing.arch. Jan
archeologických
Hrubý,CSc., Ing.
1
nálezů naší historie arch. Ivo Boháč, Bc.
Darina Šuglová

ESF
OPVK
CZ.1.07/2
.2.00/15.0
485

Inovace
magisterského a
bakalářského
studijního
programu
Architektura a
urbanismus
Fakulty
architektury VUT
v Brně implementace
principů trvale
udržitelného
rozvoje do výuky

prof.Ing.arch. Hana
Urbášková,Ph.D.

1.4.2011

31.12.2011

119

BD15100000

1.10.2010

31.1.2013

7 262

ES15000000

WB157S011

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

WD-6907-4

Indikátory trvale
udržitelného
rozvoje jako
nástroj sledování a
snižování disparit
v úrovni
obyvatelstva
jednotlivých
regionů

prof.Ing.arch. Jan
Koutný, CSc.

2007

2011

345

Integrova
ný OP
MK

Smlouva o
partnerství a
vzájemné
spolupráci za
účelem realizace
projektu "Vila
Tugendhat"

Město Brno, FA
VUT a Muzeum m.
Brna

29.10.2009

29.2.2012

0
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10. VYSOKOŠKOLSKÁ KNIHOVNA, KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ SLUŽBY
stav k 31.12.2011
Přírůstek knihovního fondu za rok

34

Knihovní fond celkem

16957

Počet odebíraných titulů periodik:

53

-

fyzicky

53

-

elektronicky

0

Otevírací doba za týden (fyzicky)

78 hodin

Počet absenčních výpůjček

4000

Počet uživatelů

1495

Počet studijních míst

61

Počet svazků umístěných ve volném výběru

2865

V následujícím roce bude knihovna pokračovat v nové katalogizaci. Po jejím dokončení bude
elektronický katalog obsahovat záznamy všech dokumentů, které knihovna vlastní, v třídění
knihovního fondu a v jeho přesunu do nového sklepního depozitáře.
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11. STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVIŠŤ A ODBORNÝ RŮST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V souladu s Dlouhodobým záměrem VUT, také FA obrací pozornost na sledování kvality a
zvyšování potenciálu akademických pracovníků. V rámci dlouhodobé strategie personálního
rozvoje, usiluje o snížení věkové hranice uchazečů o habilitaci a žadatelů o zahájení řízení ke
jmenování profesorem. A to nejen ve zvýšené pozornosti věnované růstu mladých, ale i
kompetentních a zkušených odborníků, kteří mohou vstoupit do pedagogického procesu z
praxe. Současně je ctěna zásada o zastoupení všech věkových kategorií ve struktuře aktivně
působících akademických pracovníků. Tento model je v akademickém prostředí ověřený,
nezbytný a zdravý.
Ve vedení FA VUT v Brně jsou zastoupeny 2 ženy (proděkanka pro studium doc. Ing. arch.
Iva Poslušná, Ph.D., která je současně statutární zástupkyní a proděkanka pro tvůrčí činnost
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. V Akademickém senátu FA VUT v Brně pracuje 5
žen, ve Vědecké radě FA VUT v Brně 4 ženy, v Radě studijního programu 3 ženy a
v oborových radách 2 ženy.
11.1 Vědecká rada
Předseda:
doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Členové interní:
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., doc. Ing. Miloslav
Meixner, CSc., prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc., prof. Ing. arch. Petr Pelčák, doc. Ing. arch.
Iva Poslušná, Ph.D., prof. Ing. arch. Ivan Ruller, prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., prof. Ing. arch.
Vladimír Šlapeta, DrSc., prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., prof. Ing. arch. Helena
Zemánková, CSc.
Členové externí:
Ing. arch. Aleš Burian, prof. ak. arch. Petr Keil, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D., prof.
Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., Ing. arch. Vlasta Loutocká, Ing. ThDr. Lukáš Evžen
Martinec, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr.h.c., doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., prof. Ing.
arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
V roce 2011 byly uskutečněny dvě zasedání VR FA VUT v Brně, a to v termínech 10. května
a 29. listopadu 2011. Na zasedání Vědecké rady, které se konalo dne 29. listopadu 2011
proběhlo úspěšné habilitační řízení Ing. arch. Thomase Bitnara.
Jmenovací řízení doc. Ing. arch. Hany Urbáškové, Ph.D. se před Vědeckou radou VUT v Brně
konalo dne 1. dubna 2011.
12. AKTUALIZACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ S CÍLEM PODPORY NOVÝCH
TRENDŮ VE VZDĚLÁNÍ STUDENTŮ
V návaznosti na současné studijní programy bakalářského studia bylo v roce 2011 prioritou
připravit nový studijní program bakalářského a magisterského studia. Zaměřit se na reflexi
potřeb praxe a nových požadavků, kladených na absolventa Fakulty architektury. Magisterský
studijní program postavit na oborovém základu, který umožní větší variabilitu studia nejen
v rámci fakulty, ale umožní fakultě vytvořit nabídku mezioborových studií v rámci VUT a
dále s přesahem k dalším vysokým školám. Současně bylo usilováno o vytvoření a realizaci
perspektivního pokračování studia v anglickém jazyce. K tomu také směřovala nadcházející
akreditace.
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V roce 2011 se uskutečnila příprava reakreditace bakalářského a magisterského studijního
programu. Magisterský studijní program byl reakreditován v českém i anglickém jazyku.
V rámci návrhu akreditaceakreditace došlo ke zkrácení týdenní doby výuky z původních 30
na 24 hodin. Větší zátěž než je tomu dosud, bude přenesena na samostudium.
12.1 Aktuální počet všech studentů řádného denního studia oboru architektura
(aktualizace se vztahuje k 31. říjnu 2011)
o Bakalářský studijní program
437 studentů
z toho
166 mužů
271 žen
o Magisterský studijní program
227 studentů
z toho
106 mužů
121 žen
o Doktorský studijní program
107 studentů
z toho
62 mužů
45 žen
o Celkem
771 studentů
o Z toho
334 mužů
437 žen
Z uvedené bilance je patrné, že poměr studujících žen a mužů se oproti dřívějším letům
změnil. Pro porovnání použijeme rok 2002, kdy na FA VUT v Brně studovalo 338 mužů a
230 žen. Z celkového počtu 568 studentů bylo 59,5 % mužů a 40,5 % žen. V roce 2011 ve
třech studijních programech studovalo na FA VUT v Brně celkem 771 studentů. Z nich bylo
437 žen, což je 56,7 % a 334 mužů, což jsou 43,3 %. Po téměř deseti letech se poměr
studujících žen a mužů zcela změnil.
12.2 Počet přihlášených a počet přijatých studentů – akademický rok 2011/2012
12.2.1 Bakalářský studijní program
 659 přihlášených studentů
 101 přijatých studentů
 92 zapsaných studentů
 9 přijato po odvolání
12.2.2 Magisterský studijní program
 133 přihlášených studentů
 64 přijatých studentů bez přijímací zkoušky
 31 přijatých studentů po přijímací zkoušce
 95 zapsaných studentů
 1 přijato po odvolání
12.2.3 Doktorský studijní program – prezenční studium
 23 přihlášených studentů
 obor Architektura 17
 obor Urbanismus 6
 13 přijatých studentů
 13 zapsaných studentů
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12.2.4 Doktorský studijní program – kombinované studium
 5 přihlášených studentů
 obor Architektura – 3
 obor Urbanismus – 2
 5 přijatých studentů
 5 zapsaných studentů
12.3 Počet studentů, kteří v aktuálním akademickém roce byli alespoň na
jednosemestrálním pobytu v zahraničí
(aktualizace byla provedena dne 2.5.2011)
 Program Erasmus – 47 studijních pobytů
 21 pracovních stáží
 MŠMT – 6
12.4 Předměty oboru Architektura, které se v aktuálním akademickém roce
přednášejí v některém cizím jazyce
 Soudobá architektura,
 Konverze staveb,
 Marketing pro architekty.
V roce 2011 bylo studentům programu LLP/Erasmus nabízeno 33 předmětů v anglickém
jazyce, vedle výuky v předmětu Ateliér to byly např. Soudobá architektura, Konverze staveb,
Zahradní architektura, Marketing pro architekty, Výtvarná tvorba a další.
13. PODPORA KOMUNIKACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, KTERÉ BUDOU
SOUČÁSTÍ VÝUKOVÝCH A VŠECH TVŮRČÍCH PROGRAMŮ
Webovými stránkami fakulty byla posílena prezentace Fakulty architektury jak v samotném
brněnském prostředí, tak i ve vztahu k zahraničí. V prezentacích jsou zvýrazněny práce
studentů fakulty. Prezentační systém je doplněn redakčním systémem, který urychluje správu
fakultních aktualit. Fakulta dále pokročila v integraci IS fakulty do centrálního informačních
systémů StudIS VUT. Síťová infrastruktura byla posílena o dva nové AP body WiFi sítě
VUT v Brně. Významné přednášky jsou zvukem a obrazem zaznamenávány na fakultním
podcast serveru s možností RSS odběru do koncových počítačů a mobilních zařízení. FA bude
nadále usilovat o posílení oblasti informačních zdrojů a multimedií s cílem prezentace FA
VUT v Brně v zahraničí.
V následujícím roce bude síťová infrastruktura fakulty přizpůsobena, v souladu se záměry
VUT, novému internetovému protokolu IPv6. Proto bude počítačová síť doplněna vhodnými
zařízeními a dvěma databázovými servery a novými databázovými aplikacemi. Bude
inovována část PC používaných pro výuku studentů
14. DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ FA VUT V BRNĚ
a) Aktualizace studijních programů bakalářského stupně studia po reakreditaci bakalářského a
magisterského studijního programu Architektura a urbanismus.
b) V důsledku realizace strategického bodu a) bude bakalářský studijní program veden ve
dvou větvích – stávající program se 30 výukovými hodinami a nový program s 24 výukovými
hodinami týdně. To se projeví ve zvýšených nárocích na koordinaci vzdělávacího procesu.
c) Zvýšení kvality výuky a výzkumu s potřebným zaměřením pedagogického sboru na oblasti
tvůrčích činností, výzkumu a inovací.
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d) V rámci spolupráce s evropskými i zámořskými, popř. asijskými školami příbuzného
zaměření usilovat o udržení a rozvíjení dosavadních kontaktů a hledat další možnosti
rozšíření výměny studentů i pedagogů v rámci výukového procesu v duchu
internacionalizace programu definovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
České republiky.

15. DOMOVNÍ FOND
V roce 2011 byl domovní fond, který tvoří dvě budovy a školní dvůr, průběžně udržován
drobnými stavebními úpravami. Interiér podzemního podlaží v budově A byl vybaven
osmdesáti novými kovovými skříňkami. Slouží studentům ke krátkodobému ukládání
pracovních pomůcek a svršků.
Větší oprava se uskutečnila na části ploché střechy, která je nad WC v budově B. Původní
nekvalitní střešní krytina, která v několika místech způsobovala zatékání, byla odstraněna a
nahrazena krytinou novou.
Důležitou opravou prošlo schodiště. Jeho zdobné zábradlí, bylo v některých částech
devastováno a ohrožovalo bezpečnost po schodišti se pohybujících osob. Nejvíce poškozené,
individuálně tvarované části balustrády byly odstraněny a nahrazeny novými. Celá řada
nízkých prvků však nesla znaky pouze povrchového poškození. Ty se opravily běžnou
štukatérskou technologií. Na závěr restaurátorských prací bylo zábradlí na povrchu
patinováno.
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B. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FA VUT V BRNĚ ZA ROK 2011
Bilance finanční situace FA VUT v Brně v roce 2011
Čerpání rozpočtu Zdroje/Náklady
Plán 2011

Skutečnost 1-12

32 184 000,00

32 348 595,00

0,00

50 930,00

450 000,00

450 000,00

Stipendia

2 195 000,00

2 750 000,00

Celkem

34 829 000,00

35 599 525,00

vlastní příjmy

Plán 2011

Skutečnost 1-12

Pronájem - reklama

155 000,00

261 610,75

Pronájem - Legia

300 000,00

360 355,64

Pronájmy ostatní

50 000,00

110 949,91

0,00

0,00

Přijímací řízení + promoce

280 000,00

278 891,35

Ostatní výnosy FA - Zdroj: 8500

10 000,00

89 560,54

Ostatní výnosy FA - Zdroj: 1500

40 000,00

187 242,26

Ostatní výnosy FA úroky b.ú.

10 000,00

45 182,27

0,00

52 800,00

845 000,00

1 386 592,72

Zdroje celkem

35 674 000,00

36 986 117,72

rozdíl

-1 255 052,72

Zdroje

Vzdělávací činnost Zdroj: 1100
Věda a výzkum Zdroj: 2112
Provozní prostředky - výměna za investiční
prostředky

Vnitrovýuka FAST

Ostatní výnosy FA dary
Celkem

Pokrytí ztráty z FPP - vyrovnaný rozpočet/ HV

0,00
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Hospodářský
výsledek 41 905,42

Náklady

Plán 2011

Skutečnost 1-12

Mzdy celkem

28 800 000,00

27 614 519,84

Provozní fond FA - náklady celkem

3 994 500,00

5 349 837,73

Centra FA

54 000,00

34 644,64

Ústavy FA

398 452,72

319 935,92

Celoškolské složky

99 400,00

64 778,85

Plánované výdaje středisek

603 700,00

451 701,75

2 195 000,00

2 750 000,00

Knihovna

200 000,00

201 454,41

Výuka Znojmo

66 000,00

58 900,00

Výuka FAST + př.řízení

70 000,00

48 587,00

Provozní fond děkan

10 000,00

14 096,00

Provozní fond proděkani

27 000,00

27 676,16

Provozní fond tajemník

9 000,00

6 161,00

Provozní fond - AS

2 000,00

1 919,00

Rezerva

400 000,00

0,00

celkem

36 929 052,72

36 944 212,30

Centra FA

Plán 2011

Skutečnost 1-12

15710 - Knihovna

4 500,00

2 389,14

15740 - Výpočetní centrum, provoz

30 000,00

15 741,97

15750 - Modelové centrum

9 750,00

9 426,84

15800 - Správa budov

9 750,00

7 086,69

Celkem

54 000,00

34 644,64

Celoškolské složky FA

Plán 2011

Skutečnost 1-12

15901 - Děkanát

47 580,00

20 051,27

15902 - Studijní oddělení

23 200,00

21 146,97

15903 - Ekonomické oddělení

22 620,00

19 626,67

15904 - Personální oddělení

6 000,00

3 953,94

Celkem

99 400,00

64 778,85

Stipendia DSP

Rozdělení finančních prostředků na složky FA
Čerpání finančních prostředků k 31.12.2011
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Ústavy FA

plán 2011

Skutečnost 1-12

15110 - Poslušná

38 211,39

25 288,50

15120 - Nový

72 112,60

32 374,46

15130 - Pelčák

21 899,50

1 822,39

15150 - Havliš

36 193,94

25 011,96

15160 - Zemánková

51 690,64

57 397,30

15510 - Makovský

20 191,97

20 056,45

15530 - Šlapeta

61 484,22

59 948,75

15550 - Meixner

70 061,28

69 963,59

15740 - Viktorin, výuka

26 607,18

28 072,52

Celkem

398 452,72

319 935,92

Poznámky:
Prostředky na stipendia DSP jsou přidělována čtvrtletně – úprava oproti plánu – skutečně přiděleno na
rok 2011 celkem 2 750 000,- Kč
Ostatní výnosy FA - zdroj 8500
Tvořily mimo jiné výnosy z knihovny, kopírovacího centra, modelové centra.
Ostatní výnosy FA – zdroj 1500
Tvořily mimo jiné poplatky studentů a náhrady od pojišťovny.
Fond provozních prostředků (FPP)
Zůstatek k 31.12.2011 byl ve výši 6 546 388,57 Kč. Do FPP byly za rok 2011 převedeny finanční
prostředky v celkové výši 1 813 000,00 Kč.
Investiční fond zůstatek k 31.12.2011 činil 3 144 584,59 Kč
HV – hospodářský výsledek 2011 činí 41 905,42 Kč
Z přehledů čerpání dotací za rok 2011 vyplývá, že se FA VUT v Brně ve sledovaných měsících
podařilo udržet finanční kázeň, což ve svém důsledku znamenalo vytvoření přebytku resp. kladného
hospodářského výsledku. Navíc se podařilo přijatými úspornými opatřeními vytvořit úsporu, která
byla převedena do FPP.

Na vypracování Výroční zprávy FA VUT v Brně se podíleli:
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.,
Prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček a Bc. Miroslava Hrušková.

V Brně 13. srpna 2012
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
děkan FA VUT v Brně
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