Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 3. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 2. 2. 2006

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 - 15:30 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová a návrhová komise: doc. Spousta, Č. Šandera
Zasedání řídil:
Ing. Roupec
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) Vyjádření k záměru děkana FSI jmenovat proděkany (§ 27 odst. 2 písm. b
zákona o VŠ)
5) Návrh vědecké rady FSI – předložení (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI
VUT v Brně pro akademický rok 2007
7) Informace z grémií
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
9) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Úvodem přivítal prorektora prof.
Vačkáře, nově jmenovaného děkana doc. Doupovce a proděkany doc. Březinu, prof. Foreta,
doc. Chmelíka a doc. Knoflíčka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Předseda AS FSI navrhl, aby mandátová, sčítací a návrhová komise byla pro dnešní zasedání
sloučena v jednu komisi.
Návrh mandátové, sčítací a návrhové komise: doc. Spousta, Č. Šandera
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc Doupovec informoval o:
• ukončení pracovního poměru čtyř pracovnic EO, z toho tři přecházejí na rektorát VUT
• výzkumných záměrech – VUT celkem 11 výzkumných záměrů, z toho 3 FSI (prof.
Kotoul, doc. Roučka a doc. Pavelek)
• činnosti děkana a proděkanů – sestavení dlouhodobého záměru fakulty pro léta 2006 –
2010
• novele vysokoškolského zákona 552/2005 – dojde k těmto změnám:
o funkční období prorektora a děkana je čtyřleté
o povinnost fakult zveřejňovat závěrečné práce bakalářské, doktorské a
disertační včetně posudků
o akreditace – uděluje se max. na dobu deseti let, stávající akreditace mohou být
prodlouženy
• publikacích – mimo BRUTISU se může používat i APOLLO – systém je novější a
výhodnější
• regionální studiích – FSI má tři pobočky, další zřizovat nebude
• změně názvu fakulty – na návrh děkana bude tento návrh na změnu zastaven
• změně pracovnice na sekretariátu děkana – nová sekretářka děkana pí. Cvrkalová
• výběrovém řízení na tajemníka FSI – Ing. Vladimír Dumek jmenován tajemníkem FSI
ad 4) Vyjádření k záměru děkana FSI jmenovat proděkany (§ 27 odst. 2 písm. b zákona
o VŠ)
Podle § 27 odst. 2 písm. b zákona o VŠ děkan podává návrh na jmenování proděkanů. Při této
příležitosti děkan fakulty představil členům AS FSI tým nových proděkanů:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
tvůrčí činnost, doktorské studium
doc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
vzdělávací činnost v I. stupni studia, přijímací řízení
doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček
vzdělávací činnost v II. stupni studia, stipendia, CŽV, ediční činnost
Podle Statutu FSI děkan jmenuje statutárního zástupce děkana.
Předseda AS FSI Ing. Roupec upozornil, že ke jmenování proděkanů je nutné postupovat
podle zákona o VŠ § 27 odst. 2 písm. b. Návrh na proděkany předložil děkan FSI v písemné
formě a na příštím zasedání k tomuto návrhu AS FSI přijme usnesení.
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ad 5) Návrh vědecké rady FSI – předložení (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
Návrh na složení vědecké rady FSI VUT a zdůvodnění předložil děkan doc. Doupovec.
V souladu s čl. 17 odst. 7 VJŘ AS FSI byl na dnešním zasedání návrh předložen a jednotliví
členové budou v souladu s § 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ schvalováni na příštím zasedání.
Děkan fakulty představil AS FSI navrhované kandidáty VR FSI s jejich stručnou
charakteristikou. Písemný materiál předal děkan senátorům na dnešním zasedání.
O vědecké radě pojednávají následující zákony a předpisy:
o Zákon č. 111/1998 Sb. „O vysokých školách“, §29, §30
o Zákon č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon)
o Statut FSI, čl. 19
Nový návrh VR FSI má 35 členů:
21 interních členů – 7 nových a 14 stávajících členů VR FSI
14 externích členů – 4 noví a 10 stávajících členů VR FSI
Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další činnost. Návrh je předložen
tak, aby zde měli zastoupení všechny obory, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a
výzkumnou činnost.
Děkan a proděkani FSI se započítávají do zastoupení příslušných oborů, z tohoto důvodu
nebyli do VR FSI navrženi všichni proděkani.
Ve VR FSI jsou zastoupeni významní představitelé partnerských strojních fakult ČR a SR
(Praha, Ostrava, Bratislava a Košice).
Děkan doc. Doupovec požádal o zkrácení předkládací lhůty na jmenování VR FSI a o
přípravu postupu schvalování tohoto návrhu.
Děkan připomenul, že v předchozí VR FSI byl zástupce AS FSI s hlasem poradním. Ing.
Ramík navrhl, že by bylo dobré znovu tohoto práva využít.
I. usnesení: AS FSI souhlasí se zkrácenou předkládací lhůtou pro návrh VR FSI tak, aby
schvalování členů VR FSI mohlo proběhnout na příštím zasedání AS FSI dne 16. 2. 2006.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno, tím byl současně stanoven i termín příštího zasedání na 16. 2. 2006.
II. usnesení: AS FSI souhlasí se zkrácenou předkládací lhůtou k záměru děkana FSI
jmenovat proděkany tak, aby konečné usnesení mohlo být přijato na příštím zasedání AS FSI
dne 16. 2. 2006.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2007
Znění návrhu směrnice bylo všem senátorům rozesláno dne 13.1.2006 ektronickou poštou.
Oproti loňskému roku se Směrnice téměř nemění. Předseda AS FSI Ing. Roupec uvedl, že
konečné usnesení bude přijato na příštím zasedání po projednání návrhu ve studijní komisi.
Tato Směrnice bude projednána ve zkrácené předkládací lhůtě.
Usnesení: AS FSI souhlasí se zkrácením předkládací lhůty pro návrh na Směrnici pro
přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok
2006/2007.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 7) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o zasedání AS VUT:
1) byl předložen návrh nové VR VUT – hlasování o tomto návrhu bude na příštím
zasedání AS VUT dne 7.2.2006
2) připravuje se novelizace všech vnitřních předpisů VUT – budou uvedeny do
souladu s novým zněním vysokoškolského zákona
Podrobnější informace jsou v zápise na webových stránkách AS VUT.
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen a schválen v bodě 5. programu na
čtvrtek 16.2.2006 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
• vyjádření k záměru děkana FSI jmenovat proděkany (§ 27 odst. 2 písm. b zákona
o VŠ) – závěrečné usnesení
• schvalování členů vědecké rady FSI
• Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2006/2007 – závěrečné usnesení.
ad 9) Různé
Bývalý děkan FSI a současný prorektor VUT prof. Vačkář poděkoval vedení senátu a všem
senátorům a senátorkám za velmi dobrou spolupráci a popřál všem hodně zdraví a úspěchů
v další práci.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina
Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová

4

Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

