Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 1. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
27. 11. 2008

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 16:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Roupec, sl. Molliková
Ing. Ramík, doc. Pacal
doc. Martišek

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
Volba předsedů stálých komisí (Volební a jednací řád AS FSI, příloha 1, čl. 5)
Směrnice pro přijímací řízení v r. 2009 – předložení (§ 27 odst. e Zákona o VŠ)
Informace o auditu a o projektu NETME
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Informace z grémií
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek. Přivítal hosty – děkana FSI doc.
Doupovce, proděkany doc. Chmelíka a doc. Knoflíčka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny
přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Roupec, sl. Molliková
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, doc. Pacal
Hlasování:
pro: 24
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: 30
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
1) Doc. Spousta a doc. Horáček byli jmenováni profesory.
2) Prof. Pochylému byla udělena Cena města Brna pro rok 2008.
3) Byla přijata Směrnice děkana o hodnocení práce studentů doktorských studijních
programů – činnost doktorandů je hodnocena bodovým systémem v oblasti tvůrčí, studijní
a pedagogické, dosažení určitého počtu bodů je podmínkou pro připuštění k obhajobě.
4) Proběhlo jedno habilitační (Ing. Malášek) a jedno profesorské řízení (doc. Píška).
5) Probíhají pohovory s vedoucími divizí projektu NETME.
6) Na VR byla projednána situace na ÚMZ, ředitel ústavu byl vyzván k návrhu koncepce
rozvoje ústavu, v případě neuspokojivého návrhu řešení pan děkan podá návrh na zrušení
ústavu.
7) Doc. Doupovec obdržel dopis od bývalého zaměstnance FSI prof. Kocmana, který
obsahuje několik návrhů:
- navrátit odbor slévárenství na ÚMVI
- rozdělit ÚST na dva ústavy a jeden z nich spojit s ÚMZ
- personální změny
Doc. Doupovec žádný z těchto návrhů nepodporuje.
8) V Apollu jsou aktuální výsledky VaV.
Dopis prof. Kocmana obdržel i AS FSI. Ing. Roupec jako předseda bývalého AS FSI.
Upozornil, že senát nemá možnost ovlivnit žádný z návrhů v bodě 7, pokud však vedení
fakulty nějaké změny navrhne, senát se jimi bude zabývat. V tomto duchu Ing. Roupec odpoví
prof. Kocmanovi.
ad 4) Volba předsedů stálých komisí
Senátoři projevili zájem pracovat v těchto komisích:
Finanční:
Ing. Houfek
Ing. Katolický
doc. Křupka
doc. Pacal
RNDr. Popela
Ing. Ramík
Doc. Štětina
p. Holešovský
sl. Zavíralová

Legislativní:
RNDr. Dvořák
Doc. Martišek
Ing. Roupec
Bc. Kutálek

Studijní:
Ing. Bednář
Ing. Brandejs
Doc. Roučka
Mgr. Veselá
Bc. Druckmullerová
sl. Kučerová

Věda a výzkum:
Ing. Matoušek
Ing. Návrat
Ing. Paloušek
Ing. Pantělejev
doc. Raudenský
Prof. Spousta
Prof. Švejcar
Ing. Beran
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Informační a organizační
RNDr. Chvalinová
p. Janda
p. Kráčmar.
Doc. Martišek navrhl do volební komise Ing. Roupce a sl. Mollikovou.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 2
Navržení kandidáti:
Finanční komise

doc. Pacal
Ing. Katolický
Legislativní komise
RNDr. Dvořák
Studijní komise
Bc. Druckmüllerová
Komise pro vědu a výzkum doc. Štětina

18 platných hlasů - zvolen
13 platných hlasů
31 platných hlasů - zvolen
29 platných hlasů - zvolena
31 platných hlasů – zvolen

Funkce předsedy komise informační a organizační zůstává zatím neobsazena.
ad 5) Směrnice pro přijímací řízení v r. 2009 - předložení
Doc. Martišek seznámil senátory s postupem schvalování Směrnice pro přijímací řízení – na
tomto zasedání je směrnice předložena, po uplynutí předkládací lhůty a po projednání ve
studijní komisi může být schválena na dalším zasedání.
Doc. Doupovec upřesnil, že podle zákona nemusí senát schvalovat celou směrnici ale pouze
pravidla k přijímacímu řízení.
Pravidla byla jednotlivým senátorům předložena v písemné formě na tomto zasedání.
S podmínkami přijetí do BS a NMS včetně podmínek pro prominutí přijímací zkoušky
seznámil senátory podrobněji doc. Chmelík. Nedochází k žádným výraznějším změnám oproti
minulému roku, pouze pro přijetí do NMS přibyla možnost pro děkana či ředitele ústavu
vyžádat si motivační dopis a byla zmírněna podmínka pro absolvování přijímací zkoušky, kdy
stačí získat 30 bodů celkem, naopak došlo ke zpřísnění podmínky přijetí bez přijímací
zkoušky pro absolventy profesního BS, kdy je potřeba dosáhnout (ke dni podání přihlášky)
váženého studijního průměru nejvýše 2,60.
Usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu pro Pravidla pro přijímací řízení na tři týdny.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Informace o auditu a o projektu NETME
Doc. Doupovec informoval senátory o hlavních problémech, které souvisí s prostory FSI:
1) Inkubátor – brání dalšímu rozvoji zejména Laboratoře přenosu tepla a proudění.
2) Slévárna – nevýhodná smlouva, nájemce skrytě expandoval. Probíhají jednání mezi
tajemníkem FSI a nájemcem s cílem zrušení smlouvy do konce příštího roku.
3) Přístavba C3 určená pro FEKT – proběhla jednání s rektorem a kvestorem VUT a
expanzi FEKTu se podařilo zastavit.
4) Kvestor VUT požádal o umístění autodopravy v areálu FSI.
Při prostorovém auditu byly zjištěny následující rezervy:
- nevyužitá hala na ÚVSSR
- prostory FEKT
- drobné rezervy jsou všude
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Dále pan děkan seznámil senátory s plánovanými stavbami. Jedná se hlavně o přístavbu C3
určenou pro LÚ, přístavbu LPTP a centrum NETME, které bude sloužit všem divizím.
Tento stavební záměr pan děkan poslal kvestorovi VUT.
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT má zájem zapojit se do mechatronické
divize projektu NETME. Pokud se tak stane, nebude FSI požadovat jeho vystěhování
z objektu C3.
Co se týče opláštění fakulty, pan kvestor přislíbil, pokud nevyjde financování z projektů,
v roce 2010 financovat opláštění z prostředků VUT.
Prof. Stehlík promítl senátorům prezentaci, s jejíž pomocí je detailně seznámil s projektem
NETME. Prezentace k projektu NETME je uvedena i na webových stránkách fakulty.
Poté prof. Stehlík a vedení fakulty odpovídali na dotazy senátorů, týkající se především
financování plánovaných staveb a příp. nutných rekonstrukcí, financování přesunu laboratoře
ÚADI v souvislosti s NETME a dotazy ohledně investování do součástí, které nebudou
zapojeny do projektu.
Na dotaz ohledně zamýšleného přesunu laboratoří ÚADI ze současného objektu D do nových
prostor bylo sděleno, že s tím související investice nebudou zahrnuty do investic divize
Dopravní a letadlové techniky a nebudou ani navyšovat potřebný objem vlastních podílů této
divize související s projektem.
Závěrem doc. Doupovec přečetl Zprávu o prostorovém auditu. Zpráva je přílohou tohoto
zápisu.
ad 7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Proběhla výběrová řízení na místa odborných asistentů, kterých se zúčastnili následující
zástupci AS FSI:
doc. Raudenský
na ÚST
doc. Martišek
na ÚFI
Ing. Ramík
na ÚJ
V souvislosti s výběrovým řízením upozornil Ing. Ramík na složitou situaci v personální
oblasti na ÚJ.
Usnesení: AS FSI bere na vědomí své zastoupení v konkurzech: ÚST – doc. Raudenský, ÚFI
– doc. Martišek, ÚJ – Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátorům informace před zasedáním mailem. Dále požádal senát o
vyjádření ke své nominaci minulým senátem do RVŠ.
Usnesení: AS FSI souhlasí s nominací RNDr. Pavla Popely, Ph.D. do ekonomické komise
RVŠ ze dne 2.10.2008.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 18. prosince 2008 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazena:
- Pravidla pro přijímací řízení pro rok 2009/2010.
Hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdrželi se: 3

ad 10) Různé
Tento bod neměl věcnou náplň.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina, Zpráva o prostorovém auditu

Verifikoval: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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