Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 14. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 18. 12. 2003

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 15:45 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Lepková, doc. Martišek
doc. Münsterová, doc. Pacal
Dr. Jaroš

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
5) Pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (dokončení)
6) Návrh na vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví a reorganizace
některých dalších ústavů FSI (ÚPEI, ÚMI, ÚST a LÚ) – konečné usnesení
(§ 27 odst.1 písm.a zákona o VŠ)
7) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech pro
akademický rok 2004/2005 (prof. Švejcar)
8) Návrh změn Statutu FSI
9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
10) Informace z grémií
11) Různé
Zasedání řídil předseda AS FSI Dr. Jaroš. Před zahájením blahopřál doc. Münsterové
k udělení Zlaté medaile VUT. Doc. Münsterová poděkovala za blahopřání a zdůraznila, že je
to i zásluha pana děkana a dobré práce akademického senátu. Předseda AS FSI dále přivítal
hosty děkana prof. Vačkáře a proděkana doc. Chmelíka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, doc. Martišek.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 28 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Münsterová, doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS FSI Dr. Jaroš navrhl, aby původně navržený bod 7) byl projednán jako bod 4).
Následující body budou posunuty. Prof. Druckmüller požádal o zařazení krátkého příspěvku
do bodu 3).
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:
• návštěvě francouzské delegace a jednání o spolupráci VUT s technickou univerzitou
ENSAM Cluny.
• zasedání Vědecké rady FSI dne 17.12.2003 – habilitaci úspěšně složili Dr. Pata (ÚST) a
Ing. Mazal (ÚK).
• přípravě nových výzkumných záměrů – bude podáno pět výzkumných záměrů FSI a jeden
mezifakultní.
• rozvojových programech FSI pro rok 2004 (přidělené finanční prostředky budou použity
na vytváření studijních opor a doplnění mezd).
Proděkan doc. Chmelík informoval o přípravě novely Studijního a zkušebního řádu. Všechny
podstatné připomínky FSI byly přijaty a zapracovány do návrhu. Dále informoval o
připravované akreditaci Evropské asociace univerzit v r. 2005.
Prof. Druckmüller informoval o návrhu nových učebních osnov pro gymnázia, podle nichž by
mělo dojít k vypuštění fyziky, resp. jejímu zahrnutí do předmětu Přírodní vědy. Tento tzv.
Rámcový program znamená odklon od technicko-přírodovědného zaměření a je proto
naprosto nevhodný pro přípravu na vysoké školy s tímto zaměřením. K tomuto bodu proběhla
obsáhlá diskuse. Dr. Popela upozornil, že prioritou EU jsou právě technické a přírodní vědy.
ad 4) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Předseda AS FSI informoval o tom, že tento bod nemohl být na minulém zasedání AS FSI
řádně projednán, poněvadž senát již nebyl usnášeníschopný. Na žádost tajemníka ÚK Ing.
Mazala navrhl jako zástupce AS FSI ve výběrovém řízení na ÚK doc. Pacala, resp. Ing.
Jedelského jako náhradníka. Další požadavky na návrhy zástupců AS FSI ve výběrových
řízeních byly zaslány vedoucí personálního oddělení Ing. Procházkovou.
Návrh usnesení: AS FSI souhlasí s tím, že zástupcem AS FSI ve výběrovém řízení na ÚK
bude doc. Pacal (náhradník Ing. Jedelský) a navrhuje tyto zástupce AS FSI v následujících
výběrových řízeních:
− na 3 místa odborných asistentů nebo asistentů ÚMT: doc. Horský (náhradník Dr. Janíček),
− na 1 místo odborného asistenta ÚMI: doc. Škopán (náhradník Ing. Píša),
− na 1 místo odborného asistenta/asistenta KJ: prof. Druckmüller (náhradník Dr. Popela)
− na místo vedoucí(-ho) KJ: doc. Münsterová (bez náhradníka).
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 5) Pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (dokončení)
Dr. Jaroš uvedl, že na minulém zasedání byl tento bod odročen vzhledem k opožděnému
předložení. Předseda FK doc. Pacal informoval o tom, že předkládaný materiál byl projednán
s tajemníkem FSI Ing. Kotkem a navrženy určité úpravy. Upravená verze bude zveřejněna na
webových stránkách FSI. Případné nejasnosti mohou být konzultovány s předsedou FK doc.
Pacalem nebo přímo s tajemníkem FSI Ing. Kotkem.
V následné diskusi doc. Horský upozornil, že neméně důležitá bude aplikace pravidel na
jednotlivé rozpočtové položky, zejména ve vztahu ke grantovým projektům a HČ.
ad 6) Návrh na vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví a reorganizace
některých dalších ústavů FSI (ÚPEI, ÚMI, ÚST a LÚ) – konečné usnesení
(§ 27 odst.1 písm.a zákona o VŠ)
Dr. Jaroš shrnul, že návrh byl předložen na minulém zasedání AS. Podle čl.17 odst.7 VJŘ AS
FSI může AS přijmout usnesení po uplynutí předkládací lhůty a po projednání v komisích,
což bylo splněno bez připomínek.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví a
reorganizaci dalších ústavů FSI (ÚPEI, ÚMI, ÚST a LÚ). Po zanesení těchto změn do Statutu
FSI (příloha č. 4) bude požádán o jejich odsouhlasení AS VUT.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech pro
akademický rok 2004/2005 (prof. Švejcar)
K tomuto bodu podal informace proděkan fakulty prof. Švejcar. Směrnice pro přijímací řízení
PDS se až na jednu změnu (doplnění okruhů otázek pro přijímací řízení) oproti loňskému
roku nemění. Prof. Švejcar dále informoval, že v letošním roce úspěšně dokončilo doktorské
studium 57 absolventů.
Předseda AS Dr. Jaroš uvedl, že konečné usnesení bude přijato na příštím zasedání AS FSI po
projednání návrhu ve studijní komisi. Vzhledem k navrhovanému termínu příštího zasedání
bude nutné zkrácení předkládací lhůty.
Návrh usnesení: AS FSI souhlasí se zkrácením předkládací lhůty návrhu podle čl.20 odst.4
VJŘ AS FSI na tři týdny.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Návrh změn Statutu FSI
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o změně názvu ÚMT na Ústav mechaniky těles,
mechatroniky a biomechaniky s platností od 1.1.2004.
Předseda AS Dr. Jaroš uvedl, že podle zákona (§ 27 odst.1 písm. a) rozhoduje AS fakulty
pouze o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť. Uvedená
změna nespadá do žádné z těchto kategorií. Protože nebyl nalezen ani žádný jiný legislativní
důvod, nebude AS FSI tuto změnu projednávat. Na druhou stranu, jak tato, tak dříve
schválené změny (viz bod 6) by se měly projevit ve Statutu FSI, minimálně v Příloze č. 4,
která obsahuje seznam ústavů a kateder FSI.
K tomuto bodu proběhla obsáhlá diskuse, z níž vyplynul
návrh usnesení: AS FSI žádá vedení FSI o předložení návrhu na aktualizaci příloh Statutu
FSI, jmenovitě přílohy č.2 a 4. Po schválení návrhu AS FSI bude o jejich odsouhlasení
požádán AS VUT.
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ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 8. 1. 2004 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
− směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech pro akademický
rok 2004/2005 – konečné usnesení,
− návrh změny Statutu FSI – konečné usnesení,
− pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro r.2004.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Informace z grémií
Po odchodu předsedy AS FSI převzala řízení zasedání předsedkyně studentské komory AS
FSI slečna Čechová.
Doc. Münsterová informovala o celostátní studentské konferenci a zasedání Rady VŠ.
Dr. Popela podal informace o zasedání AS VUT.
Podrobnější informace jsou uvedeny na obvyklých webových stránkách.
ad 11) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš popřál přítomným senátorům a senátorkám příjemné vánoční
svátky a vše nejlepší v novém roce.
Děkan fakulty prof. Vačkář zhodnotil spolupráci vedení fakulty a Akademického senátu FSI
v uplynulém roce jako velmi dobrou a popřál všem přítomným hezké svátky a úspěšný nový
rok.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 23.12.2003
Přílohy:
o Prezenční listina.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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