Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
23. 4. 2009

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Druckmüllerová, RNDr. Chvalinová
doc. Pacal, doc. Štětina
doc. Martišek

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

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Výroční zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2008 – konečné usnesení
Rozdělení dotace finančních prostředků v r. 2009 – konečné usnesení
Návrh na zrušení Ústavu metrologie a zkušebnictví
Reforma vysokých škol
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec a tajemník FSI Ing. Dumek.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Druckmüllerová, RNDr. Chvalinová
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 24 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Pacal, doc. Štětina
Hlasování:
pro: 22
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: 24
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu z 5. řádného zasedání nebyly připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- FSI a FITse dohodly, že FIT se nebude účastnit přípravy projektu NETME.
- Projekty OPVK 2.3 získali prof. Hartl a doc. Březina. FSI má účast na dalších třech
projektech (ZČU, AV ČR, VŠB).
- Byl akreditován česko – německý obor s dvojitým diplomem Výrobní systémy.
- Proběhla mimořádná VR, která provedla výběr projektů FRVŠ typu A a výběr
projektů do rozvojových programů.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela informoval senátory o osudu deseti našich studentů, kteří v rámci double
diploma studovali v Aquile: v době zemětřesení bylo devět studentů doma na prázdninách,
jedna studentka vyvázla bez zranění. VUT a FSI nabídlo pomoc při dopravě zachráněných
věcí studentů. VUT také zabezpečilo dokončení výuky pro naše i zahraniční studenty za
působení italských pedagogů.
RVŠ přijala usnesení, ve kterém vyzvala vysoké školy v ČR, aby zvážily své možnosti
pomoci postižené univerzitě.
Na schůzce pracovní skupiny MŠMT byly projednávány otázky financování (školné, platba
za absolvovaný kredit…) Věcný záměr VŠ zákona byl ministrem odložen s tím, že diskuze a
přípravy budou nadále probíhat.
RVŠ v souvislosti s reformami požaduje profesionální analýzy a studie, doporučuje využít
národní projekty zaměřené na reformy VŠ.
Byl schválen rozpočet VUT.
EK AS VUT se zabývá problematikou stravování a ubytování.
PK AS VUT přijala následující usnesení:
Usnesení PK AS VUT č. 1:
PK AS VUT doporučuje AS VUT ke schválení následující usnesení:
AS VUT vyzývá fakulty, které ještě nemají jako primární bodové hodnocení předmětů, aby
toto bodové hodnocení co nejrychleji zavedly.
Usnesení PK AS VUT č. 2:
PK AS VUT doporučuje AS VUT, aby doporučil vedení VUT doplnit článek 10 SZŘ VUT
„Ověřování studijních výsledků“ následujícím textem: Průběžná kontrola studia na
bakalářském stupni studia tvoří 20 - 49 % výsledného hodnocení předmětu.
Průběžnou kontrolou se rozumí zejména hodnocení výsledků ze cvičení, výsledků úloh v
laboratořích, dílčích semestrálních písemných prací a testů, domácích úloh, referátů a
samostatných projektů.
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Sešla se komise pro tvůrčí činnost AS VUT. Zabývala se problematikou projektů a RIV.
O dění v legislativní oblasti informoval Ing. Roupec: LK AS VUT se bude zabývat Výroční
zprávou VUT a harmonogramem voleb na jmenování rektorem.
ad 5) Výroční zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2008 – konečné usnesení
Na základě připomínek FK byly ve Výroční zprávě provedeny následující úpravy:
- zpřesnění čerpání mzdového fondu
- úprava výčtu konsorciálních časopisů
- doplnění výčtu projektů
Usnesení: AS FSI schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSI VUT za rok 2008.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Rozdělení finančních prostředků v r. 2009 – konečné usnesení
Pan tajemník seznámil senátory se změnami, které byly provedeny na doporučení FK v těchto
oblastech:
- objem projektů v CEPu
- položka BD2
- změna hodnoty v započitatelných hodinách
- doplněna věta o zachování a případném navýšení mzdového fondu
- náklady na NETME
- provozní náklady
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů.
Stanovisko FK: FK doporučuje Rozdělení finančních prostředků v r. 2009 ke schválení.
Doporučení komise pro vědu a výzkum: Komise pro vědu a výzkum se na své schůzce
23.4.2009 shodla udržet a navyšovat položku Podpora aktivit řešitelů projektů – BD2, která je
dle našeho názoru významnou motivační složkou pro udržení a navyšování vědeckého
výkonu fakulty. Dále považuje za samozřejmé, aby se na čerpání podíleli i mladí perspektivní
pracovníci/doktorandi.
Usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení finančních prostředků na FSI VUT pro rok 2009 ve
znění ze dne 23.4.2009.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0

ad 7) Návrh na zrušení Ústavu metrologie a zkušebnictví
Vzhledem k tomu, že jednání s vedením Ústavu metrologie a zkušebnictví i další kroky, které
vedení fakulty podniklo pro zachování ústavu, byly neúspěšné, podává pan děkan podle čl. 23
odst. 5 Statutu VUT návrh na zrušení ústavu (AS FSI schvaluje) a podle čl. 22 odst. 4 Statutu
VUT podává návrh na zřízení odboru metrologie a řízení jakosti na ÚVSSR (AS FSI
projednává) a s tím související změnu Organizačního řádu FSI (AS FSI schvaluje). Tento
ústav byl vybrán na základě studijního plánu oboru, který je schopen pedagogicky zajistit.
Dále pan děkan seznámil senátory podrobněji s kroky, které budou následovat, pokud senát
zrušení ústavu schválí.
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ad 8) Reforma vysokých škol
Vzhledem k politické situaci jsou práce na věcném záměru reformy VŠ zastaveny, národní
projekty jsou nadále projednávány a schvalovány.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 28.5.2009 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana. Do programu bude zařazeno:
- zrušení ÚMZ
Hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) Různé
Tento bod neměl věcnou náplň.

Poté bylo zasedání ukončeno.

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

Bc. Hana Druckmüllerová
za SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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