Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 3. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
12. 2. 2009

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Kutálek, p. Janda
Ing. Bednář, Bc. Druckmüllerová
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Změna ve složení AS FSI
Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Pravidla pro rozdělení finančních prostředků v r. 2009 – první projednání
Směrnice pro přijímací řízení v doktorských programech – první projednání
Směrnice o řádném ukončení studia v r. 2009
Zástupci AS v komisích pro výběrová řízení
Změny ve složení stálých komisí AS FSI
Informace z grémií
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek. Přivítal přítomné účastníky zasedání a
přešel k jednotlivým bodům programu.
ad 1) Změna ve složení AS FSI
Doc. Martišek seznámil senátory s dopisem Ing. Laurince, ve kterém se vzdává mandátu
senátora AS FSI. Podle zákona tento mandát přechází na prvního náhradníka Ing. Otakara
Šamánka, který se svého mandátu ujal.
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ad 2) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Kutálek, p. Janda
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Bednář, Bc. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 3) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0

zdržel se: 0

Ing. Ramík informoval o průběhu výběrového řízení na ÚJ.
Zápis ze 2. řádného zasedání schválen bez připomínek.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 2
Zápis z mimořádného zasedání schválen bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 7
ad 4) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval senátory o následujících událostech:
1) FSI navrhla na cenu Josefa Hlávky prof. Janíčka.
2) Prof. Pochylý obdržel Cenu města Brna.
3) Přesun páteční výuky za dny 1. 5. a 8. 5. nebude uskutečněn.
4) Všechny projekty typu A byly přijaty.
5) Bylo přijato 22 doktorských projektů.
6) Pan děkan podepsal návrh na prodloužení výzkumného centra LÚ a návrh na prodloužení
účasti ÚST v pražském centru.
7) Na webu jsou uveřejněny výsledky hodnocení vývoje a výzkumu. Pan děkan provedl
srovnání bodů za časopisy a za patenty s dalšími strojními fakultami a s jeho výsledky
seznámil senátory. Pan děkan požádal prof. Foreta o analýzu příčin neuznaných výstupů.
8) V LN vyšla anketa, ve které se FSI umístila na 1. místě ve vědě a výzkumu, pokud jde o
náročnost přijímacích zkoušek, byl výsledek fakulty horší. Pan děkan ovšem upozornil na
zajímavou skutečnost, že v tomto kriteriu se před naši fakultu dostaly i školy, které
přijímací zkoušky vůbec neorganizují a všechny uchazeče přijímají bez nich.
9) Situace na ÚMZ se stabilizovala, proto pan děkan nebude podávat návrh na jeho zrušení.
10) Pan děkan spolu s předsedou AS FSI svolal shromáždění AO, které bude věnováno
projektu NETME.
V diskusi senátoři hovořili o problematice výstupů a možných příčinách jejich neuznání.
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ad 5) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků v r. 2009 – první projednání
Děkan fakulty předložil Pravidla pro rozdělení finančních prostředků v r. 2009, jejichž znění
obdrželi senátoři před zasedáním mailem. S jednotlivými body seznámil senátory podrobněji
tajemník fakulty Ing. Dumek.
Doc. Pacal uvedl, že finanční komise již s panem tajemníkem jednala a její první připomínky
byly do Pravidel zapracovány.
Potom pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů.
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech – první
projednání
Prof. Foret seznámil senátory se změnami – obor Soudní inženýrství přešel na ÚSI, přihlášky
se budou podávat pouze elektronicky, k žádným dalším změnám oproti minulému roku
nedošlo.
ad 7) Směrnice o řádném ukončení studia v r. 2009
Tato směrnice obsahuje oproti minulým letům několik změn – zavádí se oficiálně funkce
místopředsedy ve zkušebních komisích a na doporučení Rady studijních programů se změnil
statut podzimního termínu SZZ z řádného na náhradní.
Poté pan děkan odpovídal na dotazy senátorů, které se týkaly důvodů pro vypsání podzimního
termínu i samotného průběhu SZZ.
Směrnice bude projednána ve studijní komisi, usnesení se očekává na příštím zasedání AS
FSI.
ad 8) Zástupci AS v komisích pro výběrová řízení
V následujícím období proběhnou dvě výběrová řízení:
na ÚMZ dne 16. 2. 2009 – navržený zástupce za AS FSI Ing. Ramík, náhradník doc. Martišek
na ÚM dne 17. 2. 2009 – navržený kandidát za AS FSI doc. Štětina, náhradník Ing. Roupec.
Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9) Změny ve složení stálých komisí
Doc. Martišek obdržel žádost senátorů Ing. Šamánka a Ing. Zimmermana o zařazení do
komise pro vědu a výzkum.
Usnesení: AS FSI souhlasí se zařazením Ing. Šamánka a Ing. Zimmermana do komise pro
vědu a výzkum.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
ad 10) Informace z grémií
Dr. Popela rozeslal informace senátorům mailem.
Ing. Roupec zjišťoval skutečnosti ohledně zrušení náhradových komisí a ustanovení jedné
komise na rektorátě – hlavním důvodem byl nejednotný postup jednotlivých komisí.
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Na zasedání AS VUT se diskutovalo o problematice velkých projektů. Ohledně případných
problémů s úhradou ze zdrojů jednotlivých řešitelů bylo přijato usnesení, kterým AS VUT
navrhuje organizovat úhradu z úrovně VUT pod dohledem AO celého VUT.
Nakonec Ing. Roupec předložil návrh, aby bod Informace z grémií byl pro svou úzkou
návaznost zařazován na program bezprostředně po bodu Informace vedení fakulty. Program
bude takto modifikován od příštího zasedání.
ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 12. 3. 2009 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana. Do programu budou zařazeny:
- Pravidla pro rozdělení finančních prostředků
- Směrnice pro přijímací řízení v doktorských programech
- Směrnice o řádném ukončení studia v r. 2009
- Výroční zpráva
Hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0

ad 12) Různé
V tomto bodě byly projednávány odměny senátorům z řad SK. Tyto odměny navrhne
prostřednictvím předsedy AS předsedkyně studentské komory a budou vyplaceny formou
mimořádného stipendia. Dále se projednával návrh RNDr. Chvalinové, aby do IS fakulty byli
zahrnuti i bývalí významní pracovníci. Tento návrh je poměrně obtížně technicky
realizovatelný a vyžaduje podrobnější rozbor.

Poté bylo zasedání ukončeno.

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

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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