Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 19. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
04.10. 2007
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost Ústavu matematiky FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Perzynová, Ing. Brandejs
Ing. Ramík, doc. Burša
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Studijní záležitosti
a) Akreditace doktorských programů
b) Rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie
c) Směrnice upravující bakalářské a magisterské studium na FSI – předložení a první
projednání
Zpráva o hospodaření FSI v roce 2006 – závěrečné usnesení
Vyhlášení voleb předsedy AS FSI
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Informace z grémií
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty – děkana FSI doc.
Doupovce, proděkana FSI doc. Chmelíka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny přítomné
členy AS FSI.
Dále předseda sdělil, že k 1. 9. 2007 mu písemně oznámili svoji rezignaci celkem čtyři
senátoři členové studentské komory, a to Milan Hnízdil, Ing. Vojtěch Vitásek, Čeněk
Šandera, Karel Pavlů, převážně ze studijních důvodů nebo z důvodu studia v zahraničí.
Protože dosud nenastoupil ani náhradník za Ing. Lucii Zykovou, která na svůj mandát
rezignovala k 14. 5. 2007, má nyní studentská komora pouze 7 členů a AS FSI jako celek
pouze 31 senátorů. Náhradníků je dostatek, zatím se ale žádný nevyslovil, zda je ochoten se
ujmout mandátu, situace by se měla vyjasnit během několika prvních týdnů semestru.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Perzynová, Ing. Brandejs
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 17 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, doc. Burša
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc. Doupovec informoval o následujících událostech:
1. V září se konalo setkání děkanů strojních fakult České a Slovenské republiky, kde
bylo mimo jiné předloženo porovnání jednotlivých fakult v různých oblastech. (Např.
co se týče mobility studentů, je na tom nejlépe FSI).
2. Upozornil na blížící se konec rozvojového projektu na podporu lidských zdrojů.
3. Byla připravena řada směrnic (např. pro přijímací řízení, která bude AS FSI
předložena na příštím zasedání).
4. Probíhá příprava operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“.
5. Je připravena Výroční zpráva fakulty (bude také AS FSI předložena na příštím
zasedání).
6. Rektor VUT požádal děkany jednotlivých fakult o návrhy kandidátů na zlatou medaili
VUT (doc. Doupovec navrhnul prof. Kadrnožku).
7. Příští týden proběhne hodnocení výzkumných záměrů.
8. Během prázdnin se uskutečnila řada zahraničních návštěv.
ad 4) Studijní záležitosti
K bodu a) a b) uvedl doc. Doupovec, že jak akreditace doktorských studijních programů, tak
rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie již byly schváleny VR.
ad a) Akreditace doktorských studijních programů
V současné době jsou na FSI akreditovány doktorské studijní programu se standardní
dobou studia 3 roky. U všech oborů bylo zažádáno o prodloužení doby studia na 4
roky, u oboru „Matematické inženýrství“ navíc o změnu názvu oboru na „Aplikovaná
matematika“.
ad b) Rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie
Na žádost ředitele ÚFI byl dán návrh na změnu názvu oborů BS a NMS „Fyzikální
inženýrství“ na „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie“ a rozšíření studijních plánů
o nanotechnologické předměty.
ad c) Směrnice upravující bakalářské a magisterské studium na FSI – předložení
a první projednání
Doc. Chmelík se zmínil o důvodech, které vedly ke změnám oproti původní směrnici
z roku 2004 a jednotlivé změny podrobněji rozebral.
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Z následné diskuze vyplynula další změna v navrhované směrnici – z bodu (2) byla
vyškrtnuta poslední věta, neboť nepojednávala o studijní, nýbrž ekonomické
záležitosti.
Poté podal Ing. Roupec návrh, aby AS FSI o Směrnici upravující bakalářské a magisterské
studium na FSI hlasoval již na tomto zasedání.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení: AS FSI schvaluje předloženou Směrnici děkana upravující bakalářské a
magisterské studium na FSI.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 5) Zpráva o hospodaření FSI v roce 2006 – závěrečné usnesení
Zpráva byla předložena a poprvé projednána na minulém zasedání AS FSI. Tajemník fakulty
Ing. Dumek seznámil AS s úpravami, ke kterým došlo po projednání s FK:
- okomentoval rozdělení mzdových prostředků
- odpověděl na dotazy ohledně investičních akcí
- zpráva byla doplněna o stav fondů na konci roku
- došlo k úpravě grafu projektové činnosti
- byla doplněna tabulka pro hospodářskou činnost ústavů
- okomentoval údaje spotřeby energií
Stanovisko FK: Komise doporučuje Zprávu ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSI v r.2006 se zapracováním
připomínek projednaných na zasedání AS FSI.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
ad 6) Vyhlášení voleb předsedy AS FSI
Ing. Roupec sdělil, že v nově schváleném a platném Volebním a jednacím řádu AS FSI bylo
prodlouženo funkční období předsedy AS FSI a všech ostatních členů předsednictva na celé
funkční období senátu. Protože dříve platný dokument předpokládal jednoleté funkční období,
oznámil předseda při schvalování dokumentu nového, že svoje funkční období považuje za
jednoleté, neboť byl volen ještě v době platnosti starého předpisu. V této souvislosti avizoval
již na jaře t.r. svůj úmysl odstoupit po prvním podzimním zasedání AS FSI, aby umožnil
konat po uplynutí tohoto jednoletého období volbu předsedy. Aby tento svůj slib splnil,
navrhuje do programu následujícího zasedání zařadit bod „volba předsedy AS FSI“.
Následovala diskuse, ve které zaznívaly názory tento bod do programu nezařazovat. Žádné
usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
ad 7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Navržený kandidát do komise pro výběrové řízení na ÚMVI: RNDr. Popela, náhradník: doc.
Pata
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
V období od minulého zasedání AS FSI se konalo několik výběrových řízení, kterých se jako
členové komisí zúčastnili členové AS FSI.
Usnesení: AS FSI bere na vědomí účast Ing. Štětiny v komisi pro výběrové řízení na ÚST,
Ing. Ramíka na ÚVSSR a LÚ a doc. Spousty na ÚM.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0

3

ad 8) Informace z grémií
Ing. Roupec se zúčastnil výjezdního zasedání AS VUT a informoval AS FSI o diskuzích,
které proběhly ohledně návrhu prorektora prof. Jury na financování mezifakultní výuky, o
názorech na způsoby hodnocení a o rozhovorech se zástupci RVŠ.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 1. listopadu 2007 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
- Zpráva o činnosti FSI v roce 2006
- Směrnice pro přijímací řízení
- Akreditace doktorských studijních programů
- Rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie
Hlasování:

pro: 18

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10) Různé
RNDr. Popela dal návrh, aby AS FSI přijal usnesení, ve kterém žádá Ing. Roupce, aby
neodstupoval z funkce předsedy AS FSI. Ing. Ramík předložil AS FSI návrh usnesení:
AS FSI na základě výsledků dosavadní činnosti vyslovuje důvěru předsedovi Ing. Janu
Roupcovi, Ph.D., a na základě platných předpisů doporučuje jeho pokračování ve funkci
předsedy AS FSI.
Hlasování:

pro: 16

proti: 1

zdrželi se: 0

Ing. Roupec upozornil na problémy s počítači v učebnách „U“ – Ing. Dumek, sdělil, že již
podnikl kroky k nápravě.

Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec Ph.D.
předseda AS FSI

Bc. Kateřina Perzynová
zastupující předsedkyně SK AS FSI

Zapsal: Brigita Rohovská
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