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ÚVOD
Dokument „VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fakulty architektury Vysokého učení technického v
Brně vychází z přijatých dokumentů Dlouhodobého záměru FA VUT v Brně na období 2010
- 2015, Aktualizace Dlouhodobého záměru FA VUT v Brně pro rok 2015 a Dlouhodobého
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na plánované období 2010 - 2015 MŠMT.
Popis priorit a cílů FA VUT v Brně je strukturován v souladu s prioritními oblastmi
Dlouhodobého záměru VUT v Brně a Dlouhodobého záměru MŠMT.

PRIORITY A CÍLE


Fakulta architektury je v současnosti moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí,
která usiluje o inovaci studia, skladby a obsahu předmětů a vysílá svoje studenty do
zahraničí. Umožňuje studium také v doktorském studijním programu a podílí se na
tvůrčí a vědecko – výzkumné činnosti.



Chceme se stát institucí, která se dlouhodobě zaměřuje na zkvalitnění doktorského
studia, odstraňuje bariéry dané vnitřními procesy a vytváří podpory tvůrčí činnosti a
rozvíjí svoje unikátní výzkumné aktivity a partnerství.



Jdeme cestou otevřenosti, podpory, motivace, sjednocení a zpřehlednění postupů,
jejich uvedením do praxe.

Výroční zpráva 2015 FA VUT byla schválená akademickým senátem FA VUT v Brně dne:
25.04.2017
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A.
1.

ZPRÁVA O ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ ZA ROK 2015
Doktorské studium
webové stránky: http://www.fa.vutbr.cz/pages/doktor.aspx?lang=cz&menu=3

•
•

•
•

2.
•

•

V samém závěru roku 2014, již za mého působení, se uskutečnilo 5 úspěšných obhajob
doktorských disertačních prací dobíhajícího DSP,
MŠMT prodloužilo platnost akreditace doktorského studijního programu Architektura a
urbanismus se studijním oborem Architektura a se studijním oborem Urbanismus do
31.12.2018. Forma studia je u všech uvedených oborů prezenční a kombinovaná,
standardní doba studia je 4 roky - viz dokument č. j. MSMT-45166/2014 ze dne 23.
prosince 2014. Kopie tohoto dokumentu je umístěna na veřejné části webu fakulty. O
prodloužení akreditace doktorského studijního programu Architecture and Urbanism se
studijním oborem Urbanism, s výukou v anglickém jazyce, nebylo odstupující
proděkankou pro vědu a výzkum zažádáno a tento DSP byl proto Akreditační komisí
ukončen ke dni 31.12.2014.
V roce 2015 se následně uskutečnilo 6 úspěšných obhajob doktorských disertačních
prací, v rámci již prodloužené akreditace. Informace jsou zveřejňovány na webových
stránkách fakulty: http://www.fa.vutbr.cz/pages/doktorske_rizeni.aspx?lang=cz&menu=6
Děkanem fakulty byl jmenován nový fakultní hodnotící panel projektů specifického
vysokoškolského výzkumu (PsV) v čele s proděkanem pro vědu (předsedou fakultního
panelu a současně členem řídící grantové komise VUT v Brně). Fakultní panel provedl
hodnocení projektů PsV a IRP, řešených na FA v roce 2014.
Informační podpora
Byla vytvořena a výrazně posílena informační platforma pro doktorské studium VaV a
tvůrčí činnost. V rámci této platformy byly vytvořeny informační webové stránky k
doktorskému studiu, k VaV a tvůrčí činnosti. Informace obsahují mimo jiné především:
 databázi konferencí,
 přednášek, workshopů a call for papers v roce 2015,
 přehled doktorských témat na FA VUT v Brně,
 témata vypsaná pro studium v DSP,
 přehled studentských výzkumných projektů prezentovaných na internetu,
 podporu publikační činnosti (v přípravě),
 stránku s informacemi k interní grantové soutěži specifického VŠ výzkumu,
 odkaz na databázi disertačních prací,
 vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v DSP a nástěnku akcí v doktorském
studiu.
Připravuji rozšíření o další moduly - publikační podporu a přehled řešených projektů z
databáze Apollo.
Podstatnou část obsahu představují také Vnitřní předpisy a dokumenty pro studium v
DSP
v
akademickém
roce
2015/2016
a
v
roce
2014/2015.
Od 01.09.2015 platí nové směrnice děkana pro studium v DSP. Hlavní změny se týkají
těchto bodů:
 navýšení řádných stipendií oproti minulým letům upravuje Směrnice děkana č. 6,
 odbornou esej a její obhajobu jako součást přijímacího řízení zavádí nově
Směrnice děkana č.3/2015,
 hlavní body Směrnice č. 5 děkana FA o studiu v DSP v roce 2015/2016 v úplném
znění se zapracovaným dodatkem č. 1 Směrnice č. 5, ze dne 13.10.2015:
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upřesňuje procesní záležitosti (např. průběh SDZ, obhajob disertačních
prací),
stanovuje podmínky postupu do jednotlivých ročníků studia (měří se
minimální počty publikačních výstupů a odborných a grantových aktivit),
obsahuje seznamy vyučujících v DSP, doktorandů a témat disertačních
prací,
zavádí interní obhajobu konceptu disertační práce na školícím pracovišti.
Již se uskutečnilo několik interních obhajob za účasti předsedy oborové
rady, školitele a vedoucího školícího pracoviště.
Zavádí ročníkovou kontrolu a hodnocení studia formou evaluace a
sebeevaluce (supervizi). Je prováděna komisí, provádějící supervizi v
DSP, která sestavuje seznam všech doktorandů, utříděný podle počtu
dosažených bodů, který je následně předán děkanovi fakulty jako podklad
pro udělení mimořádných stipendií a pro úpravu výše stipendia na základě
plnění/neplnění studijních povinností podle individuálního studijního plánu
v prezenční formě DSP.

Výsledky 1. supervize ze dne 16.10.2015:
• Z oslovených 47 doktorandů všichni odevzdali vyplněný Formulář B - sebehodnocení
doktorandem. 23 doktorandů ze 47 má studium aktuálně přerušeno. Doktorandi, kteří
nastoupili do 1. ročníku ke studiu v DSP 01.09.2015 nebyli do ročníkové kontroly
studia zahrnuti.
• Z důvodu neplnění úkolů stanovených ISP (oddíl č. 11, odst. 7 směrnice č. 5 děkana)
v případě 4 doktorandů komise provádějící supervizi akceptuje již zahájený a
probíhající postup, vedoucí k ukončení jejich studia.
• Komise zhodnotila dosažené výsledky řešení tvůrčích úkolů, účast na vědeckovýzkumných a odborných stážích a plnění studijních povinností doktorandů v
akademickém roce 2014/2015.
• Doktorandi se z velké části zapojili především do Publikace a prezentace dílčích částí
disertační práce v průběhu studia činnosti (11 doktorandů) a do Odborné a
organizační práce pro ateliér a fakultu, výuky na VUT (7 doktorandů).
• 24 doktorandů je v aktivním studiu. 23 doktorandů má studium přerušeno. 10
doktorandů studuje v 1. ročníku. Aktuálně má fakulta celkem 57 doktorandů.
• Zápis ze supervize byl uveřejněn na intranetu FA.
•

•

3.


Smyslem těchto opatření je vytvoření nástrojů kontroly plnění doktorského studia,
zvyšování úrovně publikační činnosti a kvality disertačních prací s vazbou na
odměňování publikačních, vědecko-výzkumných a tvůrčích aktivit a povinné pedagogické
praxe doktorandů na základě evaluace a sebeevaluace. Podnětem k zavedení těchto
opatření byly připomínky Akreditační komise na stranu DSP uskutečňovaného na FA
VUT v Brně v předchozích letech.
V oblasti informačního vzdělávání doktorandů na FA byl ve spolupráci s ÚK VUT
zaveden v rámci předmětu Metodika vědecké práce e-learningový kurz Vědecké
publikování od A do Z. Uskutečnilo se 5 přednášek zprostředkovaných lektory ÚK VUT.
Vědecká rada fakulty
Uskutečnila se dvě zasedání Vědecké rady FA v čele s novým děkanem. Byly jmenovány
nové oborové rady FA (OR) v novém personálním složení. Uskutečnilo se úvodní setkání
členů OR. Došlo ke zvolení předsedů a k jejich následnému uvedení do funkce. Byli
jmenováni noví členové vědecké rady. Byl schválen seznam školitelů FA v DSP. Byla
schválena témata disertačních prací v DSP pro akademický rok 2016/2017. Byl schválen
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4.


5.

seznam zkoušejících při státní doktorské zkoušce. Bylo zahájeno habilitační řízení Ing.
arch. Ivo Boháče, Ph.D. uskutečnilo se habilitační řízení v oboru Architektura Ing. arch.
Josefa Kiszky. Po úspěšném ukončení habilitačního řízení byl potvrzen návrh na
jmenování Ing. arch. Josefa Kiszky docentem pro obor Architektura.
Akreditační komise ČR vzala 6. října 2015 na vědomí informace o změnách v DSP
Architektura a urbanismus se studijními obory Architektura a Urbanismus. Změny se
týkaly především složení členů oborových rad a personálních změn vyučujících
povinných a povinně volitelných předmětů v DSP.
Stanovisko k evropské chartě škol architektury
V průběhu měsíce července 2015 bylo ve spolupráci s proděkanem pro vnější vztahy
vypracováno Stanovisko k evropské chartě škol architektury, jako stanovisko člena
evropské asociace škol architektury. Stanovisko fakulty přednesl na Konferenci v Miláně
prof. Vladimír Šlapeta. (EAAE – AEEA) – Architectural education towards 2030, EAAE
Annual Conference, Milano 27. – 30.08.2015.
Věda a výzkum

webové stránky: http://www.fa.vutbr.cz/pages/tvurci.aspx?lang=cz&menu=4
 V týdnu 03. – 10. června 2015 byl uspořádán v rámci doktorského studia 1. ročník
doktorského přednáškového workshopu, doprovázeného výstavou autorských
posterů. K workshopu byl vydán sborník 20 recenzovaných příspěvků s přiděleným
ISBN 978-80-214-5217-6. Sborník je indexovaný v databázích Open Access, Google
Scholar a OpenDOAR a je rovněž uveřejněn v Digitální knihovně VUT.
 webové stránky PhD Workshopu: http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2015/
 V této souvislosti je rovněž vytvářena elektronická stopa konferencí pořádaných na
FA. Byla shromážděna data – sborníky doktorských konferencí vydané fakultou v
letech 2007–2015 a uložena v nově vytvořeném Archivu sborníků konferencí. V
současné době probíhá jejich zařazování do elektronického repozitáře VUT v Brně a
jejich katalogizace a indexování prostřednictvím Open Access (ÚK VUT).
 webové stránky sborníků konferencí FA: https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/51918
 webové stránky konferencí FA: http://www.fa.vutbr.cz/konference/
 27. listopadu 2015 byl na FA uspořádán Workshop specifického výzkumu. Cílem
workshopu bylo seznámit akademickou obec FA s výsledky projektů specifického
vysokoškolského výzkumu.
 webové stránky: http://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=2199
6.

Specifický výzkum RIV a RUV

Rozvoj aktivit ve Specifickém vysokoškolském výzkumu je pro rozvoj vědecko-výzkumné
činnosti doktorandů klíčový.
•
•

Bodové hodnocení RVVI (RIV) pomohlo v roce 2015 podpořit 3 juniorské granty, jejichž
výstupem budou 3 články Jneimp.
Bodové hodnocení RUV pomohlo v roce 2015, v rámci podpory uměleckých oborů na
VUT, podpořit 4 mezifakultní projekty FA + FaVU v poměru 22:78, jejichž výstupem
budou čtyři odborné knihy: Historie a osoby FA a FaVU, Vizuální kultura a veřejný prostor
Brna po 2. sv. válce, Prostorový akt, Historie VÚVA v Brně a 2 odborné články Jneimp.
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Vývoj počtu RIV bodů* FA VUT v Brně
Na základě bodového hodnocení RVVI od roku 2013 udělil děkan fakulty odměny
zaměstnancům, kteří se na VaV činnosti ve prospěch fakulty podíleli.
2010

2011

2012

2013

2014

39,139

38,954

24,376

185,432

289,611

*
* body uzn výsledků (upravené podle Metodiky), zdroj: isvav.cz
7.

GA ČR, Erasmus+, Apheleia

V letech 2015–2017 je FA zapojena do řešení dvou významných projektů, GA ČR – Význam
volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj a do mezinárodního projektu Erasmus+
Apheleia – Integrated Cultural Landscape Management for Local and global sustainability,
společně s IP Tomar.
8.

Rozvoj partnerství

Nejvýznamnější brněnská partnerství jsou spojena s vilou Tugendhat a s Centrem obnovy
památek architektury 20. století. K významným mimobrněnským partnerstvím patří nová
spolupráce s Výstavní síní architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. K významným
mezinárodním partnerství patří College of Architecture IIT Chicago. V závěru roku 2014 byl v
jednání statut exchange student a hostující profesor.
9.















Partnerství národní a mezinárodní
AESOP
Centrum obnovy památek architektury 20. století, Vila Stiassni
Centrum pasivního domu
Česká komora architektů
EAAE-AEEA
Galerie Architektury Brno
Magistrát města Brna
Muzeum města Brna
NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně
Ústav územního rozvoje
ÚTAM AV ČR, Centrum excelence Telč
Veletrhy Brno
Vila Tugendhat
Výzkumný ústav stavebních hmot

Ke stávajícím byla přidána nová partnerství, vybudovaná v průběhu roku 2015
 Univerzita Palackého v Olomouci
 Zastupitelské části města Brna – Líšeň, Komín, Tuřany, Brno-střed
 Region Mikulov - spolupráce podpořená projektem Aktion
 Sokol Brno
 Vila Löw Beer
10.

Vysokoškolská knihovna FA

webové stránky: http://knihovna-fa.webnode.cz
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Knihovní rada FA
předseda:
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
členové:
Anna Hošťálková, doc. Ing. arch. Karel Havliš, doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing. arch.
Vítězslav Nový, doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D., Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.,
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
Zhodnocení roku 2015:
 Knihovní rada FA (KR) pracovala v novém složení. Za hlavní cíl své činnosti si určila
koordinaci nákupů a revizi předplatného časopisů, ČSN a knih v roce 2015 a orientaci
knihovny na nová média a filmové novinky s vazbou na VaV (Open Access, Primo, Dspace).
 Níže přiložená tabulka představuje stav knihovního fondu k datu 31.12.2015.
Knihovní fond shromažďuje 21.702 jednotek. Ve volném výběru je čtenářům
k dispozici 5.205 svazků. Počet odebíraných periodik dosáhl 64 titulů. Knihovna
realizovala nákup periodik a odborné literatury v celkové hodnotě 351.806 Kč.
 Další publikace byly získány formou dotace, daru nebo výměny. Knihovna podala
žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. Jedná se o projekt na
podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury. Žádosti bylo
vyhověno a do knihovny tak byly získány publikace v hodnotě 6.300 Kč.
 Knihovně se také podařilo navázat spolupráci s knihovnou Moravské galerie a
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a dohodnout se na vzájemné výměně
publikací.
 Během letního semestru proběhl celorepublikový přechod na nová katalogizační
pravidla RDA a s tím související kontroly katalogu VUT a následné školení
zaměstnanců knihovny.
 V srpnu a září 2015 byl katalogizační systém Aleph převeden na novou verzi. Došlo i
k upgradu vyhledávače Primo.
 V rámci informačního vzdělávání byla prohloubena spolupráce s Ústřední knihovnou
VUT a od zimního semestru zařazen do výuky doktorského studijního programu kurz
Vědecké publikování od A do Z.
 Modernizací prošlo vybavení studoven. Z rozpočtu byly uvolněny prostředky na
nákup čtyř nových počítačů typu All-in-One, které nahradily část zastaralých a
nevyhovujících PC.
Přírůstek knihovního fondu za rok

594

Knihovní fond celkem

21.702

Počet odebíraných titulů periodik:
fyzicky:
elektronicky:

64
64
0

Otevírací doba za týden (fyzicky)

41 hodin

Počet absenčních výpůjček

2.385

Počet uživatelů

804*

Počet studijních míst

61
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Počet svazků umístěných ve volném výběru

5.205

* výrazné rozdíly v počtu uživatelů oproti roku 2014 (počet uživatelů 1914) jsou důsledkem vyčištění
databáze a smazání již neaktuálních údajů.

Výpočetní centrum FA

11.

webové stránky: http://www.fa.vutbr.cz/pages/centra/vypocetni/index.htm
Rada pro informační systém FA
předseda:
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Zhodnocení roku 2015:
• Výpočetní centrum FA (VC) v roce 2015 rozšířilo prostor úložiště virtuálních serverů a
umožnilo tak přípravu nového poštovního serveru Microsoft Exchange 2013. Následně
byla přesunuta data zaměstnanců z již nepodporovaného serveru do virtuálního úložiště
s vyšší úrovní zabezpečení, se zálohováním dat.
• VC provedlo testování klientského operačního systému Windows 10 v prostředí fakultní
sítě a po nezbytných úpravách v nastavení sítě, síťových politik a aktualizačního serveru
začalo nové Windows 10 instalovat zaměstnancům.
• VC dále pokračovalo v rozvoji publikačního systému fakultních webových stránek. Byl
přepracován tzv. schvalovací modul, který nyní umožňuje schvalování jednotlivých
skupin příspěvků příslušnými redaktory.
• Na základě fakultního výběrového řízení se podařilo ve dvou počítačových učebnách
nahradit zastaralá PC novými pracovními stanicemi (24).
Aktualizace studijních programů s cílem podpory nových trendů ve vzdělávání

12.

V návaznosti na reakreditaci v roce 2012, bylo v roce 2015 pokračováno v realizaci studijních
programů bakalářského a magisterského studia. Průběh každého semestru byl následně
vyhodnocován Radou studijního programu.
Aktuální počet všech studentů řádného denního studia oboru architektura
Aktualizace je vztažena k 31. říjnu 2015



Bakalářský studijní program

328 studentů, z toho:
124 mužů
204 žen



Magisterský studijní program

171 studentů, z toho:
65 mužů
106 žen



Doktorský studijní program

29 studentů, z toho
16 mužů (11 prezenčních studentů)
13 žen (12 prezenčních studentek)
23 prezenčních studentů
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V roce 2015 Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně ve všech studijních
programech celkem studovalo:



Všechny studijní programy

528 studentů, z toho
205 mužů
323 žen

Počet přihlášených a počet přijatých studentů – akademický rok 2015/2016
Bakalářský studijní program
 503 přihlášených studentů
 102 přijatých studentů
 78 zapsaných studentů po přijímacím řízení

6 přijato po odvolání
Magisterský studijní program
 178 přihlášených studentů
 55 přijatých studentů bez přijímací zkoušky
 33 přijatých studentů po přijímací zkoušce
 92 zapsaných studentů po přijímacím řízení

3 přijati po odvolání
Doktorský studijní program – prezenční studium
 16 přihlášených studentů
 10 do oboru Architektura
 6 do oboru Urbanismus
 5 přijatých studentů
 5 zapsaných studentů
Doktorský studijní program – kombinované studium
 5 přihlášených studentů
 5 do oboru Architektura
 0 do oboru Urbanismus
 2 přijatí studenti
 2 zapsaní studenti
Počet studentů, kteří v aktuálním akademickém roce byli alespoň
jednosemestrálním pobytu v zahraničí
 Program Erasmus+ – 46 studijních výjezdů, 59 přijíždějících studentů
Erasmus+
 33 pracovních stáží Erasmus+
 Erasmus+ zaměstnanci vyjíždějící: 7 akademických pracovníků, 1
administrativní pracovník
 Erasmus+ zaměstnanci přijíždějící: 3
 MŠMT – 2 vyjíždějící Freemover (RP MŠMT)
 8 přijíždějících Freemover

na

Předměty oboru Architektura, které se v akademickém roce 2014/15 a 2015/16
přednášely v některém cizím jazyce





Soudobá architektura
Konverze staveb
Výpočetní techniky IV – 2D modelování
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Rhinoceros
Urbanismus V – územní plánování
Stavební konstrukce, prostředí a energie
Výtvarná tvorba

V roce 2015 bylo studentům programu Erasmus+ nabízeno 22 předmětů v anglickém jazyce.
K ateliérové výuce – předmětu Studio Free Assignment si zahraniční studenti zapsali
i předměty Soudobá architektura, Konverze staveb, Zahradní architektura, Výtvarná tvorba a
další.
Události

13.
a)


















Výběr událostí
V průběhu listopadu a prosince se na FA konalo šest (13.11., 20.11., 27.11.,04.12.,
11.12., 18.12.) přípravných kurzů „Talentovky nanečisto“ simulující průběh talentové
zkoušky.
10. - 14. listopadu proběhla v Jihokorejském městě Gwangju konference EAAC 2015
(East Asia Architecture Culture), které se za FA účastnil doktorand Radek Toman
zaměřující se pod vedením školitelky doc. Ivy Poslušné na kulturní rozdíly Číny a
Evropy.
02. prosince se v Kulturním domě ve Velaticích uskutečnila prezentace studentských
návrhů “Workshopu Velatice - nábřeží kolem potoka Roketnice“. Záštitu nad
projektem převzal starosta obce spolu s arch. Černou a za fakultu proděkan pro
výuku architekt Jan Kratochvíl.
27. listopadu se na FA konal “Workshop specifického výzkumu 2015“ s cílem
seznámit akademickou obec FA s dosavadními výsledky projektů specifického
vysokoškolského výzkumu.
27. listopadu se v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně konalo tří
panelové sympozium “Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň“.
05. listopadu se na FA pořádala “Konference RUV na VUT“ spojená s představením
spektra výstupů umělecké tvůrčí činnosti svých pedagogů a studentů na výstavě
DuhA. Konference se zabývala prezentací a podporou rozvoje uměleckých počinů,
které jsou zařazeny a hodnoceny v Registru uměleckých výstupů (RUV) především v
segmentech Výtvarné umění, Architektura a Design v prostředí technické univerzity.
03. listopadu se na FA konal “Den otevřených dveří“, kde mohli zájemci o studium
přímo během komentované prohlídky získat informace o studijním oboru architektura
a urbanismus a vše potřebné o přijímacích zkouškách.
27. října byl na FA habilitován arch. Josef Kiszka s veřejnou přednáškou na téma
“Škola a komunita ve vlastní tvorbě“.
22. října se na Flédě uskutečnil každoroční křest prváků Mařena 2015, čemu
předcházel týdenní kulturní a přednáškový program v Malé Americe.
12. - 15. října se v budově Metodického centra moderní architektury v Brně uskutečnil
tématický studentský workshop “Smart City Brno“, ve spolupráci s TU Graz. Aktivita v
rámci programu Aktion 2015 za odborné garance doc. Karla Havliše a arch. Luboše
Františáka z Ústavu navrhování.
09. - 17. října se v italském Livornu konal mezinárodní workshop organizovaný
Universitou degli studi ve Florencii za účasti profesorů orientovaných na záchranu a
konverzi průmyslového dědictví. Workshopu se zúčastnilo čtyřicet studentů z UDS
DIDA Firenze (Florencie), ENSA Nancy, ETSA Sevilla, HTW Saarbrucken, NYU New
York a Fakulty architektury VUT v Brně. Skupina studentů z Brna se workshopu
účastní pod vedením profesorky Heleny Zemánkové.
04. - 08. října se v Olomouci uskutečnil soutěžní mezioborový workshop “Koncept,
koláž, konfrontáž“. Na veřejné prezentaci byly představeny grafické panely, modely,
AV záznam, 3D simulace, fotografie a filmový dokument. Workshop se konal pod
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záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně Jana Hrubého a děkana Filozofické
fakulty UP v Olomouci Jiřího Lacha.
23. - 25. září se na FA konal ve spolupráci s městskou částí Brno - Střed studentský
workshop řešící možné podoby Mendlova náměstí. Součástí workshopu buly i
přednášky odborníků - památkářů, dopravních specialistů, urbanistů a dalších.
Výsledné práce byly posouzeny odborníky a město tak má k dispozici základní
přehled o možnostech řešení území jako podklad pro zadávací dokumentaci.
09. července byl za účasti široké veřejnosti instalován na Jakubském náměstí v Brně
přístřešek pro pouliční klavíry od studentek FA Kláry Netrefové a Kristiny Kapraľové.
Akci s názvem “Save the piano“ organizovalo brněnské uskupení Klavíry pro Brno ve
spolupráci se Studentskou obcí fakulty architektury.
05. června se v kulturním prostoru Praha uskutečnil křest publikace „“Na prahu zítřka“
zaplňující mezeru v současném uvažování o kulturním dění, architektuře, umění a
interiérovém designu období socialismu na území města Brna. Kniha vyšla v rámci
vědecko-výzkumné spolupráce Fakulty výtvarného umění a Fakulty architektury VUT
v Brně.
03. a 10. června se na FA uskutečnil “Ph.D. workshop“, jehož smyslem je setkání
studentů doktorského studia konané za účelem vzájemné výměny zkušeností a
poznatků.
22. - 24. května a 05. - 07. června se na FA uskutečnil studentský workshop “Save
the Piano“, jehož cílem byl návrh a konstrukce přístřešků, které by klavíry ochránily
před povětrnostními vlivy. Workshop se uskuteční za finanční podpory statutárního
města Brna a pod záštitou Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna. Akci
uspořádalo sdružení Klavíry pro Brno a Studentská obec Fakulty architektury.
19. května 2015 se sešli nezávislí porotci, kteří posuzovali 83 diplomových prací.
Komise se sešla ve složení: Ing. arch. Markéta Veselá, Ing. arch. Jakub Fišer, Ing.
arch. Jitka Ressová a Ing. arch. Petr Valenta.
16. května se FA zapojila do Brněnské muzejní noci, kdy v galerii Mini proběhla
vernisáž výstavy „Quo vadis?“ (spolupořadatel SOFA), s doprovodným a hudebním
programem.
12. května 2015 se sešla nezávislá komise odborníků z praxe, aby vyhodnotila z
celkem 92 prací nejlepší bakalářský projekt na FA VUT. Komisi představovali arch.
Eugen Točík, arch. Svatopluk Sládeček, arch. Jiří Knesl, arch. Hana Maršíková, arch.
Pavel Lazarov a arch. Pavel Míček. Všechny posuzované práce spojovalo jednotné
téma “Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně – Komíně“.
29. dubna - 15. května se v přednáškové budově COPA uskutečnilo slavnostní
představení českého pavilonu pro nadcházející světovou výstavu EXPO v italském
Miláně, jehož autory jsou doktorští studenti FA Ondřej Chybík a Michal Krištof. Akce
byla spojená s výstavou aktuální tvorby ateliéru Chybík + Krištof Associated
Architects.
28. dubna se v Uměleckoprůmyslovém muzeu uskutečnila mezinárodní konference
“Housing the Masses“, která vznikla ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně
a Fakultou výtvarných umění VUT v Brně, Fakultou architektury a územního
plánování TU ve Vídni a ContestingSpace – platformou pro moderní vývoj a teorii
urbanismu. Tématem byla historie masového bydlení v Rakousku a bývalém
Československu. Organizátory byli Jan Kristek, Michael Klein, Jana Kořínková a
Markéta Žáčková.
31. března se v aule, uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce FA, kde
děkan doc. Jan Hrubý představil aktuality, bilance a vývoj v roce 2015.
24. března se v nové Výstavní síni Bohuslava Fuchse ve Všechovicích uskutečnila
vzpomínková slavnost ke 120. výročí narození Bohuslava Fuchse za účasti autora
expozice doc. Jiřího Palackého.
19. - 28. března se v rámci mezinárodního tříletého projektu Apheleia uskutečnil na
portugalská universitě Instituto Politécnico de Tomar v Macao intenzivní seminář
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"Integrated Cultural Lanscape Management for Local and Global sustainability" ve
spolupráci s osmi evropskými univerzitami, mezi které patří i naše FA,
reprezentovaná prof. Helenou Zemánkovou s pěti studenty.
11. února se v Kabinetu Múz uskutečnil tradiční ples Fakulty architektury – „Pleš
2015“.
Ocenění
15. prosince byla za účasti starosty MČ Líšeň a děkana FA vyhodnocena soutěž “Grill
point Líšeň 2015“, kterým se stal projekt 'Grill Wave' Adama Novotníka. V
nadcházejícím roce bude projekt také realizován.
08. prosince byli na FA oznámeni vítězové středoškolské soutěže „Architektura ve
fotografii“. Absolutním vítězem se stal Radim Zbořil, vítězové dalších kategorií byli
Vlaďka Belšíková, Vojtěch Filko a Lucie Streďanská.
V měsíci prosinci byly oznámeny výsledky studentské soutěže “Beton a architetktura
2015“, uspořádané ve spolupráci FA se Svazem výrobců cementu České republiky a
Výzkumným ústavem maltovin v Praze. V kategorii “Akcent v krajině“ zvítězila Bc.
Petra Buganská a v kategorii “Bydlení s betonem“ zvítězila Bc. Lucie Nippertová.
16. října získala arch. Andrea Šrolová v 16. ročníku Přehlídky diplomových prací
pořádaných Českou komorou architektů 3. místo za projekt Být v krajině (ved. práce
arch. Jan Mléčka). Do prestižní soutěže se letos přihlásilo 84 studentů z celé
republiky.
15. září získala v soutěži “Young Architect Award 2015“ naše absolventka arch.
Kristýna Smržová za diplomovou práci Železnice - variabilní prostor (ved. práce arch.
J. Mléčka) hlavní cenu 'Beton Brož Young Architect Award 2015' a přidruženou cenu
CEGRA.
15. září získala v soutěži „Young Architect Award 2015“ arch. Eva Horáková za svou
diplomovou práci No space – strategie pro postupné využití proluk (ved. práce arch.
G. Kopáčik) cenu časopisu ERA21.
09. června byla udělena Cena děkana za diplomový projekt v akademickém roce
2014/15, kterou získala Bc. Kristýna Smržová za práci na téma „Železnice (variabilní
prostor)“. Vedoucím práce byl arch. Jan Mléčka.
03. června se uskutečnilo vyhlášení IX. ročníku Ceny Bohuslava Fuchse za nejlepší
ateliérový projekt. Akci pořádá Studentská obec fakulty architektury (SOFA) pod
záštitou děkana fakult. V porotě zasedli Pavla Melková a Michal Palaščák.
13. února získala studentka Kristýna Blažíčková, se svým projektem Restaurace a
informačního centra Kalečník, třetí místo v studentské soutěži Stavby s vůní dřeva
2014, uspořádané v rámci doprovodného programu veletrhu Dřevostavby 2015.
12. února byly na stránkách FakultaRoku.cz uveřejněny výsledky České studentské
unie, kde se při studentském hlasování pro akademický rok 2014/15 umístila FA VUT
na 3. místě v kategorii Architektura a stavebnictví.
14. ledna se uskutečnil VIII. ročník soutěže Bohuslava Fuchse. Akci pořádá
Studentská obec fakulty architektury (SOFA) pod záštitou děkana fakulty. Mezi
porotce byli přizváni arch. Regina Loukotová, arch. Petr Klíma a arch. Eva Eichlerová.
Výstavy
14. prosince proběhla v galerii Mini vernisáž výstavy “liDEM“, kde se studenti
designamauálu prezentovali pásmem krátkých filmů s tématikou tzv. dobrého
designu.
11. prosince - 31. ledna se v mikulovském městském kině konala výstava
studentských prací “Fenomén Mikulov“ s tématem Obnova malých obcí pod vedením
doc. Karla Havliše
27. listopadu - 17. ledna se v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně
uskutečnila výstava “Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň“, která
původně vznikla pro vídeňské AzW a pro brněnské podmínky ji adaptovali arch. Jan
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Kristek se studenty.
23. listopadu - 04. prosince proběhla v galerii Mini vernisáž výstavy “První kroky “
prezentující studentské práce 1. ročníku Bakalářského studijního programu z
předmětu Základy architektonického navrhování.
21. října - 03. listopadu proběhla v galerii Mini vernisáž “Salon dřevostaveb 2015“
největší nesoutěžní přehlídka dřevěné architektury v Česku a na Slovensku.
23. října - 01. listopadu se konala v pražském paláci Containallsite specific přehlídka
mladé architektury Pokoje IV., které se s instalací “79 104 kroků“ účastnil ateliér Jana
Mléčky a studentů.
13. - 16. října proběhla v galerii Mini vernisáž výstavy “AEDECC studie k zachování a
revitalizaci církevního stavebního kulturního dědictví v Dolním Rakousku a na Jižní
Moravě“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
29. září proběhla v galerii Mini vernisáž výstavy “The Ambiguity Of Peanut“ čtveřice
studentů 4. ročníku, kteří strávili výměnnou stáž Erasmus+ v anglickém Brightonu.
27. srpna - 25. září se v galerii Mini uskutečnila výstava “Vzpomínka na Pere Corbu“
připomínající si přesně padesát let, co Le Corbusier naposledy vstoupil v zátoce
Roquebrune-Cap-Martin do mořských vln.
08. srpna - 30. září se v mikulovské Galerii Konvent uskutečnila vernisáž výstavy
“Svatý kopeček v Mikulově a jeho křížová cesta“, která byla součástí projektu
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny
jihomoravského pohraničí.
30. června - 24. července v Galerii Architektury Brno proběhla multimediální
architektonická prezentace ateliéru studentů FA pod názvem “Architektura
nedostatku“, která byla oceněna Zvláštní cenou poroty III. Cenou Bohuslava Fuchse
za nejlepší ateliérový projekt na FA v roce 2015.
19. června - 04. července se v Pražákově paláci Moravská galerie v Brně uskutečnila
vernisáž výstavy diplomových prací “Completed !“. Součástí programu byl také
animační program (24., 25.06.) a komentované prohlídky (02.07.)
17. - 26. června se v galerii Mini uskutečnila výstava “Mimo vymezení“ prezentující
bakalářskou práci studentky FaVUT Markéty Schiffnederové.
17. - 30. června se ve Státním okresním archivu ve Znojmě uskutečnila průběžná
výstava výsledků projektu Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny
barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Výstava s názvem “Barokní
krajinou Jaroslavicka“ byla součásti projektu FA VUT v Brně s NPÚ ÚOP v Brně a
ESF MU. Akce je spolufinancována z NAKI DF13P01OVV019.
27. května - 26. června probíhala v Galerie Architektury Brno výstava „Město. BerlínBrno/Stadt Berlin-Brünn“ projektů studentů prof. Ivana Reimanna působícího na
Technické univerzitě v Drážďanech a prof. Petra Pelčáka vyučujícího na Fakultě
architektury brněnského VUT.
26. května - 10. června se na terase u kavárny Ventana, Božetěchova 1, uskutečnila
komorní výstava “miniBrownfields“ studentských prací pod vedením architektů Jiřího
Palackého a Pavla Stříteského. Součástí výstavy byla také prezentace modelů
studentů prvního ročníku vzniklých v rámci předmětu Základy architektonického
navrhování.
25. - 30. května se v základní škole Vrbovec uskutečnila výstava “Ječměnistě“
prezentující ateliérové projekty studentů arch. Ponešové a Foretníka, kteří se vydali
po stopách zaniklé obce.
05. května v galerii Mini proběhla vernisáž putovní výstavy “O nejlepší urbanistický
projekt“, kde byly představeny vybrané studentské projekty 20. ročníku soutěže, v níž
se studentům FA vedeným doc. Gabrielem Kopáčikem, podařilo získal první cenu a
odměnu.
21. - 30. dubna se v galerii konala průběžná výstava “Barokní krajinou 2014“
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představující výsledky projektu Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny
barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Společný projekt FA VUT v Brně s
NPÚ ÚOP v Brně a ESF MU je spolufinancována z NAKI DF13P01OVV019.
13. - 26. dubna proběhla ve výstavním prostoru dvorany Fakulty architektury STU v
Bratislavě výstava “První kroky“ představující studentské práce 1. ročníku
bakalářského studijního programu z předmětu Základy architektonického navrhování.
17. dubna proběhla výstava “Stavba měst“ představující studentské urbanistické
projekty v rámci předmětu Urbanismus II.
25. března - 02. dubna proběhla v galerii Mini výstava komiksů polského architekta
Jakuba Szczęsneho pod názvem Archi.koMIX. Výstava byla součástí festivalu
Archikultura 2015.
24. března byla ve 4. patře v prostorách Ústavu teorie zahájena výstava „Řecko
očima studentů FA“. Retrospektiva zkušeností a poznatků studentů Fakulty
architektury v rámci realizovaných odborných exkurzí po památkách řecké
architektury organizovaných doc. Janem Hrubým v letech 2012-2014.
11. března výstava Workshopy - studenti z ateliéru Ivana Kolečka představili v galerii
Mini výsledky workshopů, které vznikly v průběhu dvouleté spolupráce se studenty
Petra Kvíčaly z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
15. ledna - 05. února byla na Fakultě architektury a urbanismu univerzity Bauhaus ve
Výmaru prezentována výstava Brno - město s duchem Bauhausu, za jejímž
konceptem stojí prof. Vladimír Šlapeta. Výstava byla v únoru vystavena také v
brněnském Urban centru.
15. - 30. ledna se v brněnské galerii Industra uskutečnila výstava absolventských
prací Ústavu navrhování.
Přednášky
V průběhu celého zimního semestru se konal pro studenty 2. ročníku MSP
přednáškový cyklus “Architekt v praxi“, kam zval prof. Ivan Ruller, v rámci významné
české a slovenské architekty. V rámci cyklu se představili doc. Ivan Gürtler, arch.
Aleš Burian, arch. Gustav Křivinka, doc. Tomáš Rusín, doc. Ivan Wahla, arch. Vlado
Milunić, prof. Jiří Suchomel, prof. Miloslav Pavlík, arch. Iveta Černá, arch. Ladislav
Kuba, arch, Tomáš Pilař, doc. Zdeněk Jiran, arch. Peter Černo, prof. Zdeněk Zavřel a
prof. Emil Přikryl.
17. prosince se v rámci cyklu “Na hraně architektury“ (pořadatel SOFA) uskutečnila v
prostoru Archa přednáška:
 Jeny Janíkové, která vystudovala FA VUT v Brně, podílela se na zpracování
územního plánu Brna a v současnosti působí na krajském úřadě JMK na
odboru územního plánování a stavebního řádu.
 Heleny Vařejkové, která vystudovala FA VUT, je zastupitelku městské části
Královo Pole a od roku 2014 zde působí jako radní pro oblast územního
plánování, kultury a životního prostředí.
10. prosince se v rámci cyklu “Na hraně architektury“ (pořadatel SOFA) uskutečnila v
prostoru Archa přednáška:
 Pavla Rady, který vystudoval FA VUT, pracoval v ateliéru Emila Drápala, od
roku 2007 vede vlastní ateliér RadaArchitekti a je předsedou dozorčí rady
ČKA.
 Filipa Slezáka, který v letech 2013 - 14 zastával funkci městského architekta v
Třebíči a je členem Brněnského urbanistického kroužku.
 Marka Jeneweina z ateliéru LOVE architecture ze Štýrského Hradce. Jednalo
se o první přednášku v České republice.
 Mirka Vodáka, který je absolvent ČVUT a hlavní osobností občanské sdružení
CBArchitektura.
26. listopadu se v rámci vernisáže výstavy “Adolf Benš (1894 – 1982) architektonické
dílo“ v parteru Národní technické knihovny v Praze uskutečnila přednáška prof.
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Vladimíra Šlapety.
26. listopadu proběhla přednáška doc. Michala Kohouta “Typologie míst“, kde
zároveň představil publikaci chystanou vydat na konci roku v nakladatelství Zlatý řez.
25. listopadu se v rámci cyklu “Ve středu bude...“ uskutečnila přednáška Martina
Jančoka a Michala Janáka z bratislavského ateliéru PLURAL. Jednalo se o první
veřejnou přednášku tohoto nadějného slovenského ateliéru.
19. listopadu se v rámci cyklu “Na hraně architektury“ uskutečnila v prostoru Archa
přednáška Reginy Loukotové, která je architektkou a rektorkou Architectural Institute
in Prague.
18. listopadu se v rámci cyklu “Ve středu bude...“ uskutečnila přednáška Franze
Sumnitsche z vídeňského ateliéru BKK-3. Přednášku uvedla absolventka FA Janica
Šipulová, která po absolvování vídeňské akademie nyní v BKK-3 pracuje.
12. listopadu se v rámci cyklu “Na hraně architektury“ uskutečnila v prostoru Archa
přednáška Romana Čerbáka, který je architekt (FA VUT) na volné noze, památkář,
doktorand ústavu urbanismu (FA ČVUT) a člen občanského sdružení 4AM, Fórum pro
architekturu a média.
10. listopadu se uskutečnila přednáška “Fuchs a česká meziválečná stopa v RIBA“
Ireny Murray Žantovské, která je významnou historičkou, někdejší ředitelkou Britské
architektonické knihovny Královského institutu britských architektů (RIBA) a
veškerých sbírek Královského institutu.
21. října se v rámci vernisáže “Salon dřevostaveb 2015“ uskutečnila v aule přednáška
arch. Pavla Horáka z Prodesi, na téma “Moderní dřevostavby“ věnovaná domům na
bázi dřeva obecně s důrazem na technické detaily a technologie.
V měsíci říjnu proběhla přednáška prof. Stefanie Eberding „(se)arching architecture“,
která zároveň představila svoji domovskou univerzitu v německém Saarbrücken.
26. září - 06. října pobýval prof. Vladimír Šlapeta na pozvání Brazilské akreditační
komise architektonických škol v Brazílii, kde pronesl přednášky o české a
středoevropské architektuře na univerzitách v Sao Paolo, Brazilii a v Rio Grande dol
Norte a zúčastnil se 34. výroční konference děkanů přibližně 160 brazilských škol
architektury.
14. května se v rámci cyklu “Na hraně architektury“ uskutečnila v prostoru Archa
přednáška absolventky FA VUT Zuzany Morávkové, která je od ledna 2015
šéfredaktorkou časopisu ERA21.
11. května se uskutečnila druhá přednáška z cyklu Exempla trahunt, na níž se
představil Pavel Míček - oceňovaný zlínský architekt a nedávný absolvent FA VUT.
V měsíci květnu se uskutečnila přednáška “The New Ancient“ australského architekta
Anthony Robertse vyučujícího na Brighton University ve Velké Británii.
30. dubna se v newyorském Center for Architecture uskutečnila přednáška a
panelová diskuzi o českém funkcionalismu, k níž jsou pozváni profesor Kenneth
Frampton a profesor Vladimír Šlapeta.
29. dubna proběhla v aule společná přednáška prof. Ivana Kolečka “Vnímání
prostoru“ uvozující vernisáž jeho výstavy v brněnské Galerii architektury.
27. dubna se v rámci cyklu “Architekti praxe“ uskutečnila přednáška Luďka Rýznera z
humpoleckého ateliéru OKplan, jehož tvorba je nejaktuálněji vystavována v New
Yorku.
20. dubna se v rámci cyklu “Co jste chtěli vědět...“ uskutečnilo tématické odpoledne,
věnované architektonickým soutěžím z pozice porotce, zástupce sekce pro soutěže
ČKA a nejúspěšnějšího soutěžního týmu v Čechách. Diskuzního fóra se zúčastní
Antonín Novák, Petr Všetečka, Ladislav Kuba a Tomáš Pilař.
V měsíci dubnu se v rámci cyklu “Na hraně architektury“ uskutečnila v prostoru Archa
přednáška krajinářských architektů Markéty a Petra Veličkových, kteří se od roku
2006 soustavně zabývají tématem alejí v české krajině.
V měsíci dubnu se v rámci festivalu Archikultura 2015 uskutečnila přednáška vlivného
americko-izraelského architekta a urbanisty Rafaela Segala.
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25. března představila absolventka FA Janica Šipulová v Lektorském oddělení
Moravské galerie formou videomapingu svůj diplomní projekt z vídeňské Akademie
“Brno is...“.
25. března proběhla přednáška Karla Smejkala “Od psychologie staveb k sociální síti
pro architekty“ spojená s představením projektu Inspirelli.
23. března se uskutečnila první přednáška z cyklu Exempla trahunt, v němž se
představují nejmladší čeští architekti s úspěšnou praxí založenou těsně po ukončení
studia. Znojemský ateliér ORA (Originální Regionální Architektura) představuje trojice
architektů Barbora Zmeková, Jan Hora a Jan Veisser.
V měsíci březnu vystoupil polský architekt Jakub Szczesny, který je
spoluzakladatelem varšavského ateliéru Centrala.
V měsíci březnu se uskutečnila přednáška významného japonského architekta,
profesora Kyoto University of Art and Design, čestného člena Royal Institute of British
profesora Masaharu Takasakiho, který patří k nejoriginálnějším japonským
architektům a je autorem řady velmi neobvyklých staveb napříč Japonskem.
19. února vystoupila v aule v rámci urbanistického semináře doc. Havliše rakouská
urbanistka Gabu Heindl s přednáškou “Practices of public planning“.
V měsíci únoru zahájil Petr Šmídek osmidílný přednáškový cyklus “Skandinávské jaro
2015“ věnovaný soudobé architektuře na severu Evropy
09. února se v aule uskutečnila přednáška “Čínský prostor“ doktoranda Radka
Tomana, který získal stipendium čínské vlády k pobytu na Southeast University v
Nanjingu.
31. ledna se v berlínském Werkbundarchiv uskutečnila přednáška prof. Vladimíra
Šlapety na téma “Svaz československého díla“.
Studijní cesty
V termínu 19. - 20. října 2015 se uskutečnila zahraniční exkurze 25 studentů s
názvem “Když sochaři staví domy I.“ Cesta do německého Lipska proběhla ve
spolupráci s Fakultou výtvarných umění.
V termínu 11. - 13. prosince 2015 proběhla zahraniční cesta 12 studentů po
sakrálních a muzejních stavbách v Řezně a Mnichově.
V měsíci březnu se uskutečnil zájezd 90 studentů do Vídně, kde mohli načerpat
inspirace dvanácti současných obytných souborů pro svoji bakalářskou práci.
Zahraniční výměna
V rámci výměnného programu Erasmus+ přicestovalo na studijní stáže 59 studentů a
vycestovalo 46 studentů.
Na pracovní stáže Erasmus vycestovalo 33 studentů. V rámci programu Freemover
přicestovalo 8 studentů a vycestovali 2 studenti.
V rámci krátkodobých výjezdů zaměstnanců Erasmus+ vycestovalo 7 učitelů, 1
administrativní pracovník a přicestovali 3 učitelé.
Domovní fond fakulty

V roce 2015 byla provedena oprava izolace v prostorách děkanátu a ve sklepních prostorách
objektu A, Cílem bylo odstranění vlhkosti. Náklady byly hrazeny z centrálních zdrojů VUT.
V přístupu do objektu A byly pořízeny nové vstupní elektrické dveře – náhrada za již
nefunkční. Ke konci roku měla být realizována i zakázka rekonstrukce dveří při vstupu do
objektu B ze dvora. Zajišťuje rektorát – provedeno bude až v termínu 3/2016. Další součásti
domovního fondu, který tvoří dvě budovy (budova A, budova B) a školní dvůr, byly průběžně
udržovány a v případě potřeby opraveny drobnými stavebními úpravami (pravidelná údržba
okapů, čištění kanalizace, nebo malování menších učeben).
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B) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FA VUT V BRNĚ ZA ROK 2015
Bilance finanční situace FA VUT v Brně v roce 2015
Čerpání rozpočtu Zdroje/Náklady
Náklady
Mzdy celkem
Provozní fond FA - náklady celkem
Centra FA
Ústavy FA
Celoškolské složky
Plánované výdaje středisek
Stipendia DSP
Knihovní fond
Výuka FAST + př. řízení
Provozní fond děkan
Provozní fond proděkani
Provozní fond tajemník
Provozní fond - AS
Galerie Mini
Podpora umělecké a tvůrčí činnosti
Rezerva
Náklady celkem

Plán 2015
Čerpání 1-12
32.165.988,00 32.137.319,04
3.948.112,00 3.335.758,56
56.000,00
50.584,22
594.400,00
439.610,89
75.000,00
58.933,55
1.583.000,00 1.089.302,89
3.060.000,00 2.182.500,00
300.000,00
299.597,40
100.000,00
59.690,25
47.000,00
49.620,21
100.000,00
76.540,16
20.500,00
19.369,83
5.000,00
3.163,00
20.000,00
19.578,00
250.000,00
57.822,50
450.000,00
0,00
42.775.000,00 39.879.390,50

Zdroje
Vzdělávací činnost zdroj: 1100
Institucionální podpora zdroj: 2112
čerpání z FPP+IF
Stipendia DSP zdroj: 1102

Plán 2015
Čerpání 1-12
35.957.000,00 35.957.000,00
455.000,00
455.000,00
2.241.000,00
125.090,00
3.060.000,00 2.182.500,00

0,00
0,00
-1.831.670,09
-877.500,00

celkem

41.713.000,00 38.719.590,00

-877.500,00

Plán 2015
Čerpání 1-12
50.000,00
63.067,54
370.000,00
369.147,29
100.000,00
98.224,95
15.000,00
36.400,00
250.000,00
185.671,46
100.000,00
741.719,17
150.000,00
68.545,58
27.000,00
15.554,22
0,00
0,00

+/13.067,54
-852,71
-1.775,05
21.400,00
-64.328,54
641.719,17
-81.454,42
-11.445,78
0,00

Vlastní příjmy
Pronájem - reklama
Pronájem - Legia
Pronájmy ostatní
Vnitrovýuka FAST
Přijímací řízení + promoce
Ostatní výnosy FA - zdroj: 8500
Ostatní výnosy FA - zdroj: 1500
Ostatní výnosy FA úroky b. ú.
Ostatní výnosy FA dary
celkem
Zdroje celkem

1.062.000,00

1.578.330,21

42.775.000,00 40.297.920,21
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.+/-28.668,96
-612.353,44
-5.415,78
-154.789,11
-16.066,45
-493.697,11
-877.500,00
-402,60
-40.309,75
2.620,21
-23.459,84
-1.130,17
-1.837,00
-422,00
-192.177,50
-450.000,00
-2.895.609,50
+/-

516.330,21

Rozdíl/ Hospodářský výsledek 2015 (HV)

0,00

418.529,71

Předpokládaný hospodářský výsledek - stav ke dni 29.01.2016, může dojít ke korekci v rámci
přeúčtování z RE.
Struktura čerpání finančních prostředků: centra, celoškolské složky a ústavy.
Centra FA
15710 - Knihovna
15740 - Výpočetní centrum, provoz
15750 - Modelové centrum
15800 - Správa budov
celkem
Celoškolské složky FA
15901 - Děkanát
15902 - Studijní oddělení
15903 - Ekonomické oddělení
15904 - Personální oddělení
celkem
Ústavy FA
Ústav navrhování - Novák
Ústav zobrazování - Makovský
Ústav teorie - Šlapeta
Ústav stavitelství - Meixner
Výpočetní centrum - výuka Viktorin
celkem

plán 2015
20.000,00
18.000,00
11.000,00
7.000,00

čerpání 1-12
17.614,91
17.092,41
10.435,58
5.441,32

56.000,00

50.584,22

plán 2015
25.000,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00

Čerpání 1-12
9.276,48
24.840,83
19.917,32
4.898,92

75.000,00

58.933,55

plán 2015
265.604,70
28.548,20
151.306,18
118.171,75
30.769,17
594.400,00

Čerpání 1-12
208.632,52
26.415,60
113.704,55
76.003,63
14.854,59
439.610,89

%
88,07
94,96
94,87
77,73
90,33
%
37,11
99,36
99,59
97,98
78,58
%
78,55
92,53
75,15
64,32
48,28
73,96

Projekty řešené v roce 2015
Čerpání projektů probíhá v souladu s pravidly Poskytovatelů dotace a je v kompetenci a
odpovědnosti dotčených řešitelů.
Projekty 2015/2016
Celkový objem
AK15500001 72p20, Brno - Graz
96.000,00
GA15500000 GAČR 15-05237S*
1.272.000,00
MK15300000 19/2013/OVV/NAKI (po změně cca IX/2015)**
503.000,00
SX90403001 JCMM-SOČ Zdravé bydlení-FA

Vyčerpáno v r.
2015
77.563,33
1.219.415,65
481.989,93

19.000,00

19.000,00

RP90507001 2.5. Podpora talentovaných studentů

300.000,00

300.000,00

RP90516004 3.3 Spolupráce VUT se ZŠ, SŠ a VOŠ
RP90517002 3.4 Podpora spolupráce VUT v Brně
RP90518002 3.5 Podpora mez. mobility ak. pracovníků
VUT
RP90519002 3.6 Podpora mez. mobility studentů VUT

150.000,00
320.000,00

150.000,00
320.000,00

60.000,00
450.000,00

60.000,00
450.000,00
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RP90521001 Vnitřní soutěž
BD11501001 FA/FAVU Prostorový akt FA/FaVU-S-152725
BD11502001 FA/FAVU-S-15-2741 - vizuální kultura…
BD11503001 FA/FAVU-S-15-2790 - Urbanistická teorie
BD15500001 Veřejné prostory - FA-J-15-2836
BD15501002 FA a FaVU - místa,... FA/FaVU-S-15-2826
BD15500003 Mezivál. sakrální arch. -FA-J-15-2610
BD15500004 Metodologia arch. návrhu - FA-J-15-2884
Registr uměleckých výstupů RUV

1 040 000,00

1 040 000,00

110 000,00
162 800,00
115 000,00
156 676,00
62 700,00
97 748,00
86 576,00
190 000,00

110 000,00
162 800,00
115 000,00
156 676,00
62 700,00
97 748,00
86 576,00
190 000,00

celkem
* převod do FÚUP 52.584,35
**převod do FÚUP 21.000,00

5 191 500,00

5 099 468,91

Zůstatky ve fondech k 31.12.2015, resp. po provedení přeúčtování, korekce ještě není
vyloučena, zvláště pak s ohledem na převod zůstatku resp. HV z roku 2015
Fondy
Fond provozních prostředků
FRIM
Rezervní fond
Fond odměn
Stipendijní fond
FÚUP

Stav k 31.12.2014
8.737.836,68
3.755.624,79
31.268,80
662,21
116.808,69
0,00

.+/14.751,22
37.185,69
0,00
0,00
-96.341,00
73.584,35

Zůstatek 31.12.2015
8.752 587,90
3.792 810,48
31.268,80
662,21
20.467,69
73.584,35

Poznámka: FÚUP - Fond účelově určených prostředků byl vytvořen koncem roku 2015 s cílem
deponovat zůstatek prostředků z projektů GAČR a NAKI k převodu do roku 2016, v r 2016 bude
převedeno zpět ve prospěch těchto projektů.

HV – hospodářský výsledek 2015 činí Kč 418.529,71
Z přehledů čerpání dotací za rok 2015 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. Nebylo tedy nutné prakticky čerpat
finanční prostředky z FPP. Ve vztahu k DZ FA VUT v Brně pro rok 2015 byl splněn cíl
vyrovnaného hospodaření fakulty.
Dlouhodobé pohledávky:
FA VUT v Brně eviduje dlouhodobé pohledávky ve výši 86.533,-. Správou těchto pohledávek
byl pověřen právní odbor VUT.
V Brně 29.01.2016

Schváleno AS FA VUT v Brně dne 25.04.2017

Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
děkan fakulty

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
předsedkyně AS FA

Na vypracování Výroční zprávy FA VUT v Brně se podíleli: Mgr. Filip Havlíček, tajemník fakulty, Ing. arch. Jan
Kratochvíl, proděkan pro výuku, doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., proděkan pro vědu, MgA. Ing. arch. Petr
Šmídek, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, Mgr. Dita Havlová, vedoucí Studijního oddělení, Lucie Jandová, DiS.,
studijní referentka, Anna Hošťálková, vedoucí Knihovny, doc. Ing. Jan Viktorin, CSc, vedoucí Výpočetního centra.
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