Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 24. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
6. 1. 2005

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 - 15:30 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
dr. Chvalinová, doc. Čermák
Ing. Jedelský, Ing. Bönischová
doc. Martišek

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu

plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Směrnice pro přijímací řízení v DS (§ 27, čl.1 odst. e VŠ zákona)
Návrh na zrušení odboru počítačového navrhování ÚK
Zahájení diskuse o změně názvu fakulty
Informace o stavebních pracích na FSI 2004-05
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10) Informace z grémií
11) Různé

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Předseda AS FSI doc. Martišek zahájil zasedání. Přivítal přítomné senátory a senátorky a
vedení fakulty FSI děkana prof. Vačkáře, proděkany doc. Chmelíka a doc. Doupovce a
omluvil pozdější příchod tajemníka FSI Ing. Kotka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: dr. Chvalinová, doc. Čermák
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Jedelský, Ing. Bönischová
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS FSI doc. Martišek informoval přítomné o konzultaci s tajemníkem FSI Ing.
Kotkem a předsedou finanční komise doc. Pacalem: na příští zasedání bude zařazen bod
Pravidla pro rozdělování dotace finančních prostředků FSI pro rok 2005.
.

V zápise ze dne 9.12.2004 došlo k chybě na str. 3, řádek 16 odshora - vypustit „komora
akademických pracovníků“. Předseda AS FSI doc. Martišek zaslal opravenou verzi
elektronickou poštou.
Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI prof. Vačkář informoval o:
• výzkumných záměrech – 4 typy záměrů A, B, C, D
- financován záměr A – 100%
B – 90%
C, D – 0%
VUT přijato celkem 18 záměrů a to: 2 záměry - A
6 záměrů - B
8 záměrů – C
2 záměry – D
Jednotlivé fakulty: FEKT – podala 4 záměry, dostala 3 (B)
FCh – podala 1 záměr, dostala 1 (B)
FaSt – podala 5 záměrů, dostala 1 (A)
FP – podala 1 záměr, dostala 0
FA – podala 1 záměr, dostala 0
FIT – podala 1 záměr, dostala 1
FaVU – nepodala
FSI – podala 5 záměrů, dostala 3 a to:
- záměr A: prof. Stehlík – Ekologické a energetické
řízení soustavy, zpracování odpadu a biomasy
- záměr B: prof. Cihlář – Anorganické nanomateriály a
nanostruktury, vytváření, analýza a vlastnosti
doc. Březina – Simulační modelování
mechanických soustav
- prof. Jícha a doc. Piška záměry nedostali
Proděkan doc. Doupovec informoval o:
• Dni otevřených dveří dne 10.12.2004 – v letošním roce došlo ke změně –
proběhla prezentace v každém oboru. Od příštího roku se uskuteční den
otevřených dveří ve dvou turnusech – ráno a odpoledne (budou pozváni
učitele, pedagogičtí poradci a rodiče)
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ad 4) Směrnice pro přijímací řízení v DS (§ 27, čl.1 odst.e VŠ zákona)
Předseda AS FSI doc. Martišek informoval, že směrnice byla předložena na minulém
zasedání AS FSI.
Studijní komise projednala a má připomínky týkající se bodů:
- Výše stipendia určovaná v závislosti na rozpočtu FSI (nejasná formulace)
- Stipendia limitovaná kapacitou řešitelů
Vysvětlení podal proděkan doc. Doupovec za nemocného proděkana prof. Švejcara.
Usnesení: AS FSI projednal Směrnici pro přijímací řízení v DS. Na základě připomínek
studijní komise bude bod 5 doplněn na znění: „Počet přijímaných uchazečů je limitován
počtem vypsaných témat a kapacitou školitelů“. V tomto znění směrnici schvaluje.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 5) Návrh na zrušení odboru počítačového navrhování ÚK
Ředitel ÚK doc. Horský informoval členy AS FSI, že ke zrušení došlo po důkladné analýze a
podal další doplňující informace. Členům AS FSI byl materiál zaslán elektronickou poštou.
Usnesení: AS FSI projednal návrh na zrušení odboru počítačového konstruování ÚK a nemá
námitek. Doporučuje posunout účinnost na 1.2.2005.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 6) Zahájení diskuse o změně názvu fakulty
Tento bod navrhl děkan FSI prof. Vačkář na minulém zasedání. Jedná se o předběžný název
Fakulta strojního inženýrství a aplikovaných věd. Diskuse o změně názvu by měla proběhnout
v co nejširší veřejnosti. Poslední změna názvu byla v roce 1998 z FS na FSI. Děkan změnu
názvu zdůvodnil vývojem jednotlivých oborů na fakultě. Fakulty jsou hodnoceny podle
koeficientu, FSI má 1.65. Se změnou názvu by bylo možné požádat o změnu koeficientu.
V průběhu diskuse AS FSI uvažoval o vytvoření pracovní skupiny. Nakonec pověřil
organizační komisi AS FSI spoluprací s vedením fakulty při organizaci diskuse akademické
veřejnosti o změně názvu fakulty
Usnesení: AS FSI pověřuje organizační komisi spoluprací s vedením fakulty ve věci návrhu
na změnu názvu fakulty.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Informace o stavebních pracích na FSI 2004-05
Tajemník FSI Ing. Kotek informoval o stavebních pracích, které proběhly:
rok 2004: - rekonstrukce budov A1, A2 a B2 (vestavba učebny)
- rekonstrukce rekreačního objektu Vříšť
rok 2005: - rekonstrukce budov A2a A3 (5.a 6. patro)
- dokončení rekonstrukce rekreačního objektu Vříšť
ad 8) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Předseda AS FSI doc. Martišek informoval o žádosti na návrh zástupců AS FSI v komisi pro
výběrové řízení, a to:
- ÚM - odborný asistent (1 místo) - zástupce Ing. Roupec (náhradník Ing. Štětina)
Hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 2
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ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín zasedání AS FSI byl navržen čtvrtek 17.2.2005 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkana.
Předběžný program:
- pravidla pro rozdělení finančních prostředků
- doplňující směrnice pro uskutečnění doktorských studijních programů
- diskuse o změně názvu FSI
Hlasování:

pro: 23

proti: 1

zdržel se: 1

ad 11) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o zasedání RVŠ dne 16.12.2004 – podala doplňující informace
k výzkumným záměrům. Podrobné materiály na ALMA MATER: http://www.radavs.cz
ad 12) Různé
Tajemník FSI Ing. Kotek informoval:
• dne 1.1.2005 došlo ke změně Směrnice kvestora č. 62/2004 – týká se
finančních kontrol
• problematika vědecko-výzkumných záměrů zahájených v roce 2005. Ing.
Kotek informoval, že VUT vzalo na vědomí dofinancovat u všech projektů
typu B zbylých 10%. Pro VUT to činí 18 mil. Kč. Stanovisko předsedy AS
VUT doc. Zbořila je takové, že není možné získat 18 mil. Kč na úrovni VUT.
Fakulty budou nuceny prostředky získat sami. FSI potřebuje získat 5 mil. Kč a
to jednak ze spec. výzkumu nebo z doplňkové činnosti. Dále tajemník FSI
informoval, že projekty typu C a D, které pochází z VUT, by měly být
financovány - pokračování dosavadní činnosti vědeckých týmů.
• Informace o výpadku SAPu na konci roku – bude požádán ředitel CVIS o
vysvětlení

Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsala:Eva Vašinová
V Brně dne 10.1.2005
Přílohy:
• prezenční listina

Verifikoval:

doc.PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI
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Klára Bönischová
předsedkyně SK AS FSI

