Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 4. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
16.2.2006

Místo konání:
zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Spousta, L. Holá
Návrhová komise: doc. Martišek, doc. Píška
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) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI
VUT v Brně pro akademický rok 2006/7 – konečné usnesení
6) Schvalování členů Vědecké rady FSI (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
7) Zástupci AS FSI v komisích a poradních sborech
8) Informace z grémií
9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
10) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal děkana doc. Doupovce a
proděkana doc. Březinu. Předseda AS FSI informoval členy senátu o rezignaci prof.
Druckmüllera na členství v AS FSI v souvislosti s navržením do VR FSI. V současné době
má AS FSI 35 senátorů a senátorek.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové .
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Spousta, L. Holá
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Martišek, doc. Píška
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc. Doupovec informoval o:
• nových rozhodnutích děkana :
č. 1/2006 - statutárním zástupcem děkana byl jmenován doc. RNDr. Ing.
Tomáš Březina, CSc.
č. 2/2006 - rozsah pravomocí tajemníka – zůstávají v podstatě stejné, pouze
osobní příplatky a odměny bude schvalovat děkan
č. 3/2006 - přesun výuky – 2.5.2006 bude pondělní rozvrh
č. 4/2006 - jmenování Rady pro informační systém fakulty
č. 5/2006 - jmenování a rozsah povinností pracovníků odpovědných za
zpracování rozvrhu FSI – nově jmenovaní pracovníci Ing. Josef Bednář, PhD.
(fakultní rozvrhář), Ing. Petr Kundrát, PhD. (pomocník fakultního
rozvrháře). Dr. Dočkal ze zdravotních důvodů z této funkce odstoupil
- podrobnější informace jsou na webových stránkách FSI
• změně na rektorátu VUT – nový kancléř prof. Vavřín a tisková mluvčí Dr. Vanýsková.
Ing. Peterková, která zastávala funkci vedoucí Útvaru Transfer technologií, byla
jmenována proděkankou fakulty chemické. Od 1.3. 2006 bude ustaven vedoucím prof.
Vrbka.
• výzkumných záměrech – z FSI jsou podány tři výzkumné záměry, a to prof. Kotoul,
doc. Roučka a doc. Pavelek. Děkan doc. Doupovec přečetl dopis, který zaslal
budoucím řešitelům výzkumných záměrů. Jedná se o stanovisko děkana FSI
k výzkumným záměrům jednotlivých řešitelů. Stanovisko bylo zpracováno na žádost
vedení VUT. Kopie dopisu předal děkan předsedovi AS FSI Ing. Roupcovi.
• zájmu podniků a firem spolupracovat s FSI. Bude nutné zlepšit prezentaci vědy a
výzkumu na fakultě. Proděkan doc. Březina se bude této problematice věnovat.
K tomuto bodu proběhla diskuse, která se týkala kritiky snížení financí na výzkumnou
činnost.
Děkan fakulty a předseda AS FSI poděkovali Dr. Dočkalovi za jeho dlouholetou dobrou práci
při tvorbě rozvrhu. Dr. Dočkal se na zasedání dostavil později.
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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 se AS FSI vyjadřuje k záměru děkana jmenovat
proděkany. Návrh na jmenování proděkanů předložil děkan doc. Doupovec v písemné formě
na minulém zasedání.
Usnesení: AS FSI projednal návrh děkana na tým proděkanů a nemá k jeho složení námitek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2006/7 – konečné usnesení
Předseda AS FSI Ing. Roupec shrnul, že Směrnice byla předložena na minulém zasedání.
Usnesení o zkrácení předkládací lhůty bylo přijato. Směrnici projednala SK AS FSI a neměla
k ní připomínky.
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení v doktorských studijních
programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2006/7.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Schvalování členů Vědecké rady FSI (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
Podle § 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ se jedná o schvalování jednotlivých návrhů na
jmenování členů Vědecké rady. Předseda AS FSI navrhl, aby hlasování bylo tajné.
Hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 3

Na připravených hlasovacích lístcích se vyznačí hlas pro daného kandidáta zakroužkováním
jeho pořadového čísla.
Podle čl. 17 VJŘ AS FSI platí, že návrh bude přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných členů AS FSI. Nehlasuje se o děkanovi, který je předsedou VR FSI ze zákona.
Při hlasování bylo přítomno 26 členů AS FSI, bylo vydáno 26 hlasovacích lístků.
INTERNÍ ČLENOVÉ
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.
doc. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
doc. Ing. Ivan Křupka, PhD.
prof. Ing. Radko Samek, CSc.
doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
prof. Ing. Josef Vačkář, CSc.
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.
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26 hlasů
24 hlasů
26 hlasů
26 hlasů
23 hlasů
21 hlasů
25 hlasů
20 hlasů
25 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
25 hlasů
26 hlasů

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček
prof. Ing. František Pochylý, CSc.
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

26 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
26 hlasů
25 hlasů

EXTERNÍ ČLENOVÉ
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc.
doc. Ing. Michal Varchola, CSc.
doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek

25 hlasů
26 hlasů
26 hlasů
26 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
25 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
25 hlasů
25 hlasů
26 hlasů
25 hlasů
25 hlasů

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni
.
Děkan fakulty předložil dodatečný návrh na člena VR FSI. Jedná se o představitele firmy,
kterým je předseda představenstva, generální ředitel Slováckých strojíren Ing. Jiří Rosenfeld,
CSc. Návrh byl předložen a na příštím zasedání se bude o novém členovi VR FSI hlasovat.
ad 7) Zástupci AS FSI v komisích a poradních sborech
V rozhodnutí děkana č.4/2006 je jmenování Rady pro informační systém. Jedná se o poradní
sbor děkana. V této radě je také zástupce AS FSI. Podle Statutu se jedná o zástupce studentů
jmenovaného AS FSI. Zástupcem byl jmenován pan Čeněk Šandera.
Hlasování :
pro: 22
Navržený kandidát byl zvolen

proti : 0

zdržel : 4

Jedním z bodů, kterým se bude zabývat AS FSI na svém příštím zasedání, je jmenování členů
disciplinární komise. Podle § 27 odst. 1 písm.f zákona o VŠ AS FSI na návrh děkana
schvaluje návrhy na jmenování a odvolání členů disciplinární komise FSI.
Děkan doc. Doupovec na příštím zasedání předloží složení disciplinární komise.
ad 8) Informace z grémií
Dr. Popela podal informaci o ustavujícím sněmu RVŠ a o zasedání ekonomické komise AS
VUT. Předsedou RVŠ byl zvolen prof. Haas z ČVUT, Dr. Popela se stal členem ekonomické
komise.
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Ing. Roupec informoval o zasedání AS VUT – volba VR AS VUT, úprava předpisů.
Podrobné informace jsou v zápise na webových stránkách RVŠ a AS VUT (www.radavs.cz a
www.vutbr.cz).
V diskusi doc. Pacal vznesl připomínky ke kvalitě jídla a kultuře prostředí v jídelně FSI.
Dr. Popela upozornil, že všechny připomínky k tomuto problému lze předat EK AS VUT,
která je předloží vedení VUT a bude žádat nápravu.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 16. 3. 2006 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
- složení disciplinární komise
- rozšíření Vědecké rady FSI
- pravidla rozpočtu
Hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) Různé
Ing. Ramík vyslovil názor, že není třeba navrhovat zástupce AS FSI do VR FSI (s hlasem
poradním), neboť dva členové AS FSI jsou současně členy vědecké rady.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová
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Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

