Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 21. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 30. 9. 2004

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 14:25 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Chvalinová, doc. Martišek
Kateřina Malasková, Zdeněk Netušil
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) Volba předsedy studentské komory AS FSI
5) Návrh magisterského studijního programu „Konstrukční inženýrství“ (§ 27
odst. 2 písm.a zákona o VŠ)
6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
7) Iniciativa „Týden neklidu“
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
9) Informace z grémií
10) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš zahájil zasedání a přivítal přítomné členy AS FSI a hosty – děkana
prof. Vačkáře a proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka. Poté představil dva nové členy
studentské komory AS FSI Ing. Michala Kružíka (ÚMZ) a Ing. Miroslava Kolíbala (ÚFI),
kteří nahradili dosavadní členy SK AS FSI Stanislavu Kružíkovou a Tomáše Běhounka
(ukončení studia), a předal jim osvědčení o členství v AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Chvalinová, doc. Martišek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: Kateřina Malasková, Zdeněk Netušil.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 21

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:
• děkanském dni v pondělí 27.9.2004, který byl spojen s imatrikulací studentů 1. ročníku.
Ta letos poprvé proběhla v novém termínu (doposud se konala zpravidla v listopadu).
Termín na začátku semestru se jeví jako vhodnější – vedení fakulty využilo imatrikulace
mj. k seznámení studentů se základními pravidly studia.
Děkan fakulty dále požádal senát, zda by do programu některého z příštích zasedání mohla
být zařazena diskuse o případné změně názvu fakulty.
ad 4) Volba předsedy studentské komory AS FSI
Tento bod byl přesunut z minulého zasedání, kdy nebyla studentská komora usnášeníschopná.
Předseda AS FSI informoval, že dosavadní předsedkyně SK AS FSI sl. Daniela Čechová na
tuto funkci rezignovala. Připomenul senátorům legislativní rámec volby, která je upravena
Volebním a jednacím řádem AS FSI (Příloha 1, čl. 3 a 4). Právo navrhovat a volit předsedu
SK AS FSI má každý člen studentské komory, který je přítomen na zasedání. Volba je tajná a
musí se jí zúčastnit nadpoloviční většina členů komory, což je nyní splněno (přítomno 8 členů
SK AS FSI z celkového počtu 12). Volbu řídí volební komise sestavená ze členů AS FSI,
volba bude provedena volebním lístkem, do něhož bude vepsáno jméno kandidáta.
Dr. Jaroš navrhl, aby volební komise byla tříčlenná, složená ze 2 členů studentské komory a
1 člena zaměstnanecké komory.
Návrh volební komise: doc. Škopán, Pavel Vaněk, Petr Dostál.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 3
Na funkci předsedy studentské komory AS FSI byly navrženy dvě kandidátky – Ing. Klára
Bönischová a sl. Kateřina Malasková.
Výsledky voleb:
přítomno
8 voličů
Ing. Bönischová
7 hlasů
sl. Malasková
1 hlas
Předsedou studentské komory (druhým místopředsedou) AS FSI byla zvolena Ing.
Klára Bönischová (3. ročník PDS – ÚPEI).
ad 5) Návrh magisterského studijního programu „Konstrukční inženýrství“ (§ 27
odst.2 písm.a zákona o VŠ)
Informace o důvodech návrhu a navrhovaném studijním programu podal proděkan doc.
Doupovec, který návrh předložil. V současnosti existuje specializace „Počítačové navrhování
strojních soustav“ v rámci 5letého magisterského oboru „Aplikovaná mechanika“, kterou
zajišťuje ÚK ve spolupráci s ÚMT. Protože akreditace 5letých magisterských oborů již
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nebude prodlužována, byl navržen nový, dvouletý navazující magisterský studijní program,
který by měl zajišťovat výhradně ÚK.
Vlastní návrh zpracoval ředitel ÚK doc. Hartl. Nový obor nebude založen již jen na
počítačovém navrhování (které by měl v současnosti ovládat každý strojní inženýr).
V souvislosti s novým návrhem bude změněn název dosavadního oboru „Konstrukční a
procesní inženýrství“ (ÚPEI) na „Procesní inženýrství“.
Předseda AS Dr. Jaroš připomněl, že tento bod spadá pod § 27 odst. 2 písm.a zákona o VŠ,
podle něhož se AS fakulty vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na
fakultě. Bude proto projednáván podle čl. 17 odst. 7 VJŘ AS FSI. Na dnešním zasedání byl
návrh předložen, členům AS FSI zaslán elektronickou poštou a po uplynutí předkládací lhůty
a projednání ve studijní komisi může být na příštím zasedání přijato konečné usnesení.
ad 6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Předseda AS FSI informoval, že byl požádán o zastupování AS ve dvou výběrových řízeních
v době prázdnin, a to na místa odborného asistenta EÚ-OTJEZ a odborného asistenta LÚ.
Dále informoval o žádosti na návrh zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místa
odborných asistentů ÚST (termín konání v době 14.–21.10.2004).
Návrh usnesení: AS FSI bere na vědomí účast Dr. Jaroše jako svého zástupce v komisích pro
výběrové řízení na místa odborných asistentů EÚ a LÚ. Dále navrhuje jako svého zástupce
v komisi pro výběrové řízení na místa odborných asistentů ÚST doc. Pacala (náhradník Ing.
Stránský).
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Iniciativa „Týden neklidu“
Dr. Jaroš seznámil členy AS FSI s textem výzvy, kterou obdržel elektronicky od iniciativy
„Týden neklidu“ z Ostravské univerzity. Text byl rozeslán e-mailem všem členům AS FSI.
V následné diskusi vyjádřil Dr. Popela názor, že dotyčná iniciativa zastupuje zejména zájmy
humanitních oborů, zatímco pro VŠ technických směrů není příliš výhodná (snaha o zavedení
školného apod.).
K tomuto bodu nebyl dán návrh na usnesení.
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 4. 11. 2004 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
Předběžný program:
− magisterský studijní program „Konstrukční inženýrství“ (konečné usnesení),
− směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006,
− diskuse o návrhu na změnu názvu FSI.
ad 9) Informace z grémií
Dr. Popela informoval, že v úterý 5.10. bude zasedání ekonomické komise AS VUT, 12.10.
pak zasedání AS VUT.
Dr. Dočkal (ÚM) navrhl, aby EK AS VUT provedla kontrolu vyúčtování provedených
stavebních prací na FSI ve vztahu k jejich kvalitě. Současný stav je takový, že např. okna
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v některých místnostech budovy A1 nesplňují bezpečnostní pravidla (chybějící zarážky
umožňují otevřít okno v plné šíři).
ad 10) Různé
Dr. Lepková (CESA) informovala o probíhajícím zápisu do TV a poděkovala studijnímu
oddělení FSI za vzorné zpracování dat studentů v IS. V současnosti se do TV zapsalo již
cca 6.500 studentů VUT (na 7.000 míst), z toho na FSI cca 1.300 studentů.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 4.10.2004
Přílohy:
o Prezenční listina.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Ing. Klára Bönischová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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