Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 22. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 4. 11. 2004

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

zasedací místnost Ústavu konstruování, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 16:30 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Čermák, prof. Druckmüller
Ing. Roupec, doc. Spousta
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) Návrh magisterského studijního programu „Konstrukční inženýrství“
– konečné usnesení (§ 27 odst. 2 písm.a zákona o VŠ)
5) Směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006
(§ 27 odst.1 písm.e zákona o VŠ)
6) Vyjádření AS FSI k návrhu na změnu postavení Ústavu soudního inženýrství
z celoškolského pracoviště na vysokoškolský ústav
7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
8) Informace o akci Studentské rady FF UK k 15. výročí 17. listopadu 1989
9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
10) Informace z grémií
11) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš zahájil zasedání a přivítal přítomné členy AS FSI a proděkany doc.
Doupovce a doc. Chmelíka. Poté informoval o ukončení pracovního poměru Dr. Janíčka
(ÚST) na FSI VUT k 31.8.2004, čímž zaniklo i jeho členství v AS FSI. V současnosti tak má
AS FSI 35 členů. První náhradník v pořadí, doc. Ambrož (ÚST), funkci ze zdravotních
důvodů nepřijal. Další náhradník, doc. Pata (ÚST), se z dnešního zasedání z osobních důvodů
omluvil. Své funkce se ujme na příštím zasedání.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Čermák, prof. Druckmüller.
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Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 2

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, doc. Spousta.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Dr. Jaroš informoval, že oproti předběžnému programu z minulého zasedání byl na žádost
pana děkana z důvodu jeho dnešní nepřítomnosti vypuštěn bod týkající se diskuse o změně
názvu FSI. Dále byl na žádost AS VUT zařazen nový bod – vyjádření k návrhu na změnu
postavení Ústavu soudního inženýrství z celoškolského pracoviště na vysokoškolský ústav.
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Proděkan FSI doc. Chmelík informoval o:
• rozhodnutí rektora č.11/2004 o zahájení kroků vedoucích k získání certifikátu ECTS/ADS
• rozvojovém projektu MŠMT k internacionalizaci výuky
• změně instrukce k započítávání pedagogických výkonů a tabulky úvazků. Celý tento
administrativní proces bude zjednodušen.
Proděkan FSI doc. Doupovec informoval o:
• zasedání VR FSI, na němž proběhla habilitace Dr. Ing. Jiřího Marka (fa TOSHULIN –
ÚVSSaR) a byly předneseny profesorské přednášky doc. Ing. Antona Humára (ÚST) a
doc. RNDr. Tomáše Šikoly (ÚFI)
• nových studijních oporách
• reformě studijních plánů (v příštím roce skončí výjimka FSI, takže všechny semestry,
včetně závěrečných ročníků, budou mít 13 výukových týdnů)
• jednání s firmou Bosch Jihlava o možné spolupráci při přípravě kombinovaného studia
• přípravě studentské ankety.
ad 4) Návrh magisterského studijního programu „Konstrukční inženýrství“
– konečné usnesení (§ 27 odst. 2 písm.a zákona o VŠ)
Dr. Jaroš shrnul, že návrh byl předložen na minulém zasedání AS FSI, studijní komise jej
projednala bez připomínek a předkládací lhůta proběhla. Podle čl.17 odst.7 VJŘ tedy může
AS FSI přijmout usnesení.
Návrh usnesení: AS FSI projednal předložený návrh magisterského studijního programu
„Konstrukční inženýrství“ a nemá k němu připomínky.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006
(§ 27 odst.1 písm.e zákona o VŠ)
O předloženém návrhu (členům senátu byl rozeslán elektronickou poštou) informoval doc.
Doupovec. Směrnice obsahuje pravidla pro přijímání studentů i všechny informace potřebné
pro přijímací řízení. Oproti předchozímu roku nedošlo k podstatným změnám. Některé věci
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byly dále precizovány a mírně se změnila skladba oborů. Poměrně velký rozsah směrnice je
dán její podrobností. Pravidla pro přijímací řízení jsou popsána i v brožuře FSI.
Dr. Jaroš uzavřel tento bod s tím, že další projednávání proběhne obvyklým způsobem. Návrh
projedná studijní komise a na příštím zasedání bude přijato konečné usnesení.
ad 6) Vyjádření AS FSI k návrhu na změnu postavení Ústavu soudního inženýrství
z celoškolského pracoviště na vysokoškolský ústav
Dr. Jaroš informoval o usnesení AS VUT ze dne 12.10.2004, které doporučuje akademickým
senátům fakult VUT, aby se k tomuto záměru vyjádřily.
Doc. Münsterová doplnila další informace. Návrh předložil rektor VUT prof. Vrbka na
základě vyjádření kolegia rektora. ÚSI by se měl stát další součástí VUT na úrovni CVP,
CVIS, CESA atd. AS VUT požaduje, aby v tomto případě měl ÚSI svůj statut schválený AS
VUT, organizační řád a vlastní rozpočet, za který bude zodpovídat. To by mělo přinést další
zprůhlednění rozpočtu VUT. Navrhovaná změna by měla posílit studium na ÚSI; byl již
podán rozvojový projekt pro r. 2005 na tvorbu integrovaných studijních programů. Další
informace jsou uvedeny v zápise ze zasedání AS VUT č. 7/2004 ze dne 12.10.2004.
Doc. Doupovec sdělil, že vedení fakulty nemá vůči tomuto záměru námitek. Předpokládá se
zapojení FSI do společné výuky, je třeba pouze dořešit případné kolize s akreditovanými
obory FSI. Nově vzniklé obory společného studia budou garantovány FSI.
K tomuto bodu proběhla diskuse.
Návrh usnesení: AS FSI nemá námitky k záměru transformace ÚSI na vysokoškolský ústav
VUT za předpokladu vzájemné koordinace zajišťovaných studijních programů. Současně
žádá vedení VUT a AS VUT o průběžné informování o dalším postupu této transformace.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Předseda AS FSI informoval o požadavku na navržení zástupců AS FSI v komisích pro
následující výběrová řízení:
ÚFI – 3 místa odborných asistentů (termín konání ve druhé polovině listopadu)
Návrh:
doc. Křupka – ÚK (náhradník doc. Pacal – ÚMI)
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
ÚMTMB – 2 místa asistentů/odborných asistentů (termín konání v první polovině prosince)
Návrh:
doc. Horský – LPTaP (náhradník doc. Škopán – ÚDT)
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
ad 8) Informace o akci Studentské rady FF UK k 15. výročí 17. listopadu 1989
Dr. Jaroš stručně seznámil členy AS FSI s obsahem dopisu Studentské rady Filosofické
fakulty UK, který obdržel elektronicky. Dopis obsahuje informace o připravované akci SR FF
UK a Prohlášení studentů k 15. výročí 17. listopadu 1989. Text byl rozeslán e-mailem všem
členům AS FSI.
Doc. Münsterová doplnila, že mimo této akce se budou dne 18.11.2004 konat ve velké aule
Karolina slavnostní Oslavy 17. listopadu (v.t. zápis ze zasedání AS VUT č. 7/2004 ze dne
12.10.2004). V této souvislosti připravuje Studentská komora RVŠ udělení nově ustavené
Ceny Jana Opletala. AS VUT podal návrh na udělení této ceny třem bývalým studentům
Fakulty architektury VUT, kteří vedou soudní spor s bývalým pedagogem FA ohledně
vyjádření nedůvěry v r. 1989.
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K tomuto bodu proběhla diskuse.
Návrh usnesení: AS FSI se seznámil s akcí Studentské rady FF UK a podporuje ji.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení: AS FSI se připojuje k návrhu AS VUT na udělení ceny Jana Opletala
bývalým studentům Fakulty architektury VUT Ing. arch. Zdeňku Hirnšálovi, Ing. arch.
Martinu Laštovičkovi a Ing. arch. Jiřímu Slezákovi a pověřuje předsedu AS FSI k zaslání
tohoto stanoviska předsedovi SK RVŠ.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Informace z grémií
Dr. Popela informoval o činnosti ekonomické komise AS VUT v posledním období
(stanovisko k návrhu transformace ÚSI, práce na zprůhlednění rozpočtu VUT, projednání
návrhů na úpravu tarifních mezd, stanoviska k navrhovaným prodejům pozemků VUT,
zkušenosti se SAPem, ekonomický rozbor činnosti SKM aj.).
Doc. Münsterová informovala o své činnosti v rámci RVŠ a dalším dění týkajícím se školství
(vládní příslib navýšení tarifů učitelů ZŠ a SŠ o 2.000,- Kč, záměr převést příspěvek na
ubytování od 1.9.2005 přímo na studenty, projekt Centra pro studium VŠ týkající se kvality
VŠ aj.). Další informace lze nalézt v zápise z posledního zasedání AS VUT (č. 7/2004 ze dne
12.10.2004), příp. na obvyklých internetových adresách.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 9. 12. 2004 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 13
proti: 3
zdržel se: 6
Předběžný program:
− volba předsedy a místopředsedy AS FSI, předsedů komisí
− směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro ak. rok 2005/2006 (konečné usnesení).
ad 11) Různé
Dr. Lepková (CESA) informovala o konání 5. ročníku „Strojařských schodů“, který se
uskuteční ve středu 10.11.2004 od 16:45 hod. (viz též http://www.cesa.vutbr.cz/ss).
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 8.11.2004
Přílohy:
o Prezenční listina.
o Návrh magisterského studijního programu „Konstrukční inženýrství“.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Ing. Klára Bönischová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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