
Zápis 

 

ze zasedání členů Rady studijních programů Fakulty restaurování  

ze dne 12. 1. 2021 (dále jen Rada) 
 

Přítomno 8 členů Rady: 

Ing. Karol Bayer, prof. Tomáš Lahoda, ak. mal., MgA. Ivan Kopáčik, Mgr. art. Luboš Machačko, 

PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., prof. PhDr. Petr 

Fidler 

Omluven 1 člen: 

doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.  

 

 

Na zasedání Rady dne 12. 1. 2021 členové diskutovali opatření, kterými by se eliminoval výpadek 

v praktické výuce AVP a oborových ateliérů z důvodu koronavirové pandemie a s tím souvisejících 

vládních opatření. Dále byla projednána podoba Dne otevřených dveří na FR v termínu 22. 1. 2021. 

Dalším bodem byla diskuse na téma plnění studijních povinností studentů po ZS AR 2020/2021. 

Posledním bodem bylo zpřesnění obsahu výuky předmětu Základy informační technologie u 1. roč. Bc. SP 

pro AR 2021/2022.    

Ke každému z projednávaných bodů Rada přijala usnesení: 

Usnesení Rady č. 1: Rada po svém projednání dne 12. 1. 2021 souhlasí s prodloužením LS AR 2020/2021 

o tři týdny, tzn. do 18. 6. 2021, tyto týdny budou praktické. V průběhu těchto tří praktických týdnů budou 

moci probíhat předtermíny. Změna bude zapracována do Harmonogramu AR a bezodkladně zveřejněna.    

 

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 2: Rada po svém projednání dne 12. 1. 2021 souhlasí s uspořádáním DOD dne 22. 1. 

2021 v kombinované formě – online pro přihlášené přes webové rozhraní a kontaktní konzultace v režimu 

„jeden na jednoho“ opět pro přihlášené přes webové rozhraní. Organizačně akci zajistí studijní odd. FR.      

 

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 3: Rada po svém projednání dne 12. 1. 2021 podporuje využívání předtermínů 

v závěrečné fázi výukového období ZS 2020/2021, aby vznikl časový prostor pro individuální práci 

studentů na restaurátorských zakázkách a dalších praktických činnostech během zkouškového období. 

Informační kampaň pro studenty a vyučující (interní i externí) má v gesci studijní odd. FR.       

 

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

Usnesení Rady č. 4: Rada po svém projednání dne 12. 1. 2021 pověřila vedení KHV a KChT sepsáním 

témat, která je třeba zachovat v sylabu předmětů ZIT1 a ZIT2. Na základě témat vznikne komplementární 

studijní materiál, který pomůže studentům 1. roč. Bc SP osvojit si práci v aplikacích MS Office.         

 

výsledek hlasování – souhlasí: 8; nesouhlasí: 0; zdržel se: 0  

 

 

 

Zapsala: Bc. Zdeňka Vymazalová, DiS. 

Č. j.: frf/0013/21; PID 0451295 

Kontrolu zápisu provedl: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., předseda Rady 


