Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI v Brně dne 12. 4. 2001
Přítomni:
Dle presenční listiny
Omluveni:
Ing.Ramík, Ing. Janíček, Ing. Píška
Návrhová komise: Dr.Jaroš, zástupce SKAS
Zasedání řídil:
RNDr. Spousta
Program:
1) Hlasování o návrhu ”Rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2001
2) Situace v pedagogické oblasti (proděkan Doc. Doupovec)
3) Různé
Zasedání zahájil Dr. Spousta, který přivítal všechny přítomné senátorky, senátory a přizvané
hosty pana děkana, pana tajemníka a pana proděkana Doc.Doupovce.
ad 1) Hlasování o návrhu ”Rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2001”
Tajemník fakulty Ing. Jansa ještě objasnil některé položky, ke kterým měla připomínky
ekonomická komise AS. Jednalo se o Fond rozvoje vysokých škol a o projekty FNMŠ.
Předsedou AS FSI byla vyzvána ekonomická komise k připomínkování.
Za ekonomickou komisi Dr. Fiedler řekl závěr ve znění:
Ekonomická komise s tímto předloženým návrhem souhlasí a doporučuje ho AS FSI ke
schválení.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení finančních prostředků fakulty předložené
panem děkanem a vedením FSI dne 12. 4. 2001 bez připomínek.
Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel – 0
Usnesení bylo schváleno.
Následovně pan děkan poděkoval AS FSI, tajemníkovi a ekonomické komisi za schválení
rozpočtu. Schválené rozdělení finančních prostředků na FSI pro 2001 je přílohou tohoto
zápisu.
ad 2) Situace v pedagogické oblasti na fakultě strojního inženýrství i celého VUT v Brně
Doc. Doupovec se nejdříve zmínil o pravomocích VUT a fakult. Tyto pravomoci plynou ze
zákona o vysokých školách. Dlouhodobý záměr fakulty (schvaluje AS FSI), který je plánován
do 2005, musí být v souladu s dlouhodobým záměrem celého VUT (plyne z VŠ zákona,
schvaluje AS VUT), tudíž z toho vyplývá i stanovení týdenních výukových hodin na fakultě.
1) Otázka délky semestrů – FEI chtějí 13-ti týdenní semestry. Ostatní fakulty mají 14-ti
týdenní semestry. Dospělo se k názoru, že zůstane 14 semestrů pro všechny fakulty a
ten 14 týden si každá fakulta využije dle své potřeby. Dále bylo stanoveno, že všechny
fakulty budou začínat semestry (letní, zimní) ve stejném termínu.
2) Otázka 24 hod. týdně (viz DZ VUT)
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V souladu s dlouhodobým záměrem VUT se vedení fakulty muselo začít zabývat
myšlenkou, že budou postupně snižovány výukové hodiny. Toto by se mělo uskutečnit
až od nového školního roku a to od šk.r. 2002/2003.
Vzhledem k tomu, že jednotlivá oborová pracoviště potřebují různý počet výukových
hodin, bude nutno soustředit jednotlivé oborové požadavky na tyto hodiny a připravit
návrhy a podklady pro tuto změnu. Potom budou jednotliví oboroví ředitelé pozváni
k panu děkanovi a bude se tam také diskutovat otázka I. stupně. V zásadě budou
procentuální hodiny výuky zachovány na všech stupních.
3) Počet přihlášených studentů do I. ročníku v příštím akademickém roce.
Počty studentů do I. ročníků:
Magisterské studium
1785 stud.
Bakalářské studium
238 stud.
Kombinované studium
81 stud.
Kombinované bakal. studium
160 stud.
(/Žďár n/Sáz.26 ,
Brno 98, Uher.Brod 36)
Jednotliví ředitelé ústavů byli požádáni o přípravu propagačních materiálů pro
jednotlivé ústavy, aby se mohly tyto ústavy samy presentovat na Gaudeámu.
4) Studentská anketa
Je kompletně zhodnocena a čeká na závěrečnou fázi, kdy se to předá ředitelům.
Vyhodnocení dělali studenti. O tuto anketu požádalo vedení školy (plyne ze zákona o
VŠ), aby mělo možnost zhodnotit práci jednotlivých učitelů v tom kterém předmětu.
Po vyhodnocení dostane tyto závěry rozpracovány na jednotlivé učitele z ústavu a
předměty (vyučované na ústavu) každý ředitel ústavu.
Na závěr řekl prod. Doupovec , že anketa proběhla korektním způsobem a bez větších
problémů.
Děkan tuto anketu také hodnotil kladně a řekl, že splnila svůj účel. K nejčastějším
poznámkám a dotazům studentů se hodlá celé vedení vyjadřovat na www stránkách
fakulty.
K těmto otázkám proběhla diskuse:
Dr. Čornejová se ptala, zda i na jiných katedrách vznikl rovněž problém s úrovní znalostí
studentů, kteří nastoupili v tomto roce.
Proděkan Doupovec jí doporučil, aby byly zřízeny konzultační hodiny, tak jak se to dělá i
u jiných oborů. Za vedení se celou situací hodlá zabývat, poněvadž špatná úroveň se
projevuje i v jiných předmětech, než je výuka jazyků. Rozhodně ale nelze snižovat laťku
kvality výuky (náročnosti), jen je třeba vytvořit takové podmínky (na úrovni vyučovacích
složek i vedení), aby se nestávalo, že student, který může být dobrý strojní inženýr,
skončil své studium kvůli neúspěšnému studiu jazyka.
ad 3) Různé
Děkan seznámil AS FSI s navyšováním tarifů. Konstatoval, že naše fakulta byla jediná,
která se vyjádřila ve smyslu, že na FSI může dojít k navýšení tarifů i od 1. 10. 2001 (viz
příloha zápisu AS FSI ze dne 29. 3. 2001). Ostatní fakulty navrhovaly navýšení až od
příštího roku.V jednání se bude pokračovat na dalších úrovních.
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Dále pohovořil o rozdělení investic (část FRIMu), které bude projednáno na Vědecké radě
dne 18. 4. 2001. Budou zde projednány projekty A a H v rámci podaných projektů FRVŠ
a rozdělení investic na jednotlivá pracoviště (podle podaných investičních projektů).
Dále se ještě pan děkan vrátil ke 100 výročí fakulty, kde dodatečně poděkoval panu Doc.
Karáskovi za dlouholetou práci a předal mu medaili, která u příležitosti tohoto výročí byla
udílena na slavnostním veřejném zasedání VR a akademického senátu FSI.
Dr. Spousta navrhl AS, že jménem AS poděkuje za práci v AS VUT panu Ing. Sekaninovi
za zástup za dr.Popelu a taktéž pí.Vanžurové za práci zapisovatelky pro AS FSI.
Doc. Münsterová – informovala o zasedaní AS VUT – lze přečíst na internetu.
Ze zasedání Rady vysokých škol doc.Münsterová nepodala žádnou informaci, protože
zasedání se bude konat až příští týden.
Dr.Spousta – příprava příštího zasedání AS FSI, které bude veřejné a bude se konat
koncem května 2001 společně s vedením fakulty. Podotkl, že by předsedové jednotlivých
komisí AS měli společně s ním připravit poklady k tomuto zasedání (Zprávu o činnosti
AS FSI za rok 2000).
Dále se vrátil k minulému zápisu (ze zasedání AS FSI dne 29. 3. 2001) s tím, že bude
vyhotoven ještě jeden zápis, ve kterém budou drobné formulační změny. Všechny
přítomné požádal o to, že pokud budou chtít, aby zápis obsahoval jejich přesnou citaci,
aby to zřetelně na zasedání dali najevo a případně předali písemně svůj příspěvek pí.
Stružkové, aby nedošlo k případnému nesouladu.
Dr. Popela – poznámka k pravidlům rozdělení rozpočtu. Doporučil, aby současně
s analýzou výuky a vytvářením nových pravidel pro rozdělení zdroje A byla stejně
podrobně analyzována a upravena pravidla pro rozdělení zdroje B a pro fakultní servisní
činnosti a centrální fakultní finanční zdroje. Na základě dosavadních zkušeností, součástí
pravidel projednávaných AS by mělo být uvedení cílů, které pravidla sledují, aby mohla
být vyhodnocována jejich účinnost, a také přesné vymezení vstupních údajů, aby se
neměnil vliv pravidel bez souhlasu AS.
Dr. Spousta – předsednictvo se bude konat 10. 5. 2001 ve čtvrtek ve 14.00 hod. v zasedací
místnosti ÚFI (dv. 401, bud. A2).
Veřejné zasedání AS FSI se bude předběžně konat 23. nebo 24. 5. 2001 (středa nebo
čtvrtek, po dohodě s vedením) v aule FSI. (Vzhledem k tomu, že na středu 23. května je
plánovaná schůze VR fakulty, jeví se jako nejpravděpodobnější termín čtvrtek 24. 5.
2001, pozn. ze dne 23. 4. 2001).
Verifikoval: RNDr.Jiří Spousta
Zapsala:Jana Stružková
Dne: 26. 4. 2001
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