Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 8. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
1. 10. 2009

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:30 – 16:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
E. Molliková, RNDr. Chvalinová
doc. Štětina, Ing. Ramík
doc. Martišek

Program:
1. Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání, mimořádného zasedání
a stavu plnění usnesení
3. Informace vedení fakulty
4. Informace z grémií
5. Návrh spolupráce fakulty s firmou Šmeral Brno
6. Volba předsedy studijní komise AS FSI
7. Anketa k věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání
8. Projednání otevřeného dopisu „K systému stanovení rozpočtu“
9. Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem
10. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
11. Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec, tajemník FSI Ing. Dumek a proděkan doc.
Březina.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.
Úvodem doc. Martišek informoval senátory, že Ing. Houfek se vzdal svého členství v AS FSI,
jeho náhradníkem je Ing. Charvát, který se ujal svého mandátu.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: E. Molliková, RNDr. Chvalinová
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Štětina, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání,
mimořádného zasedání a stavu plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu ze 7. řádného zasedání a z mimořádného zasedání nebyly připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Prof. Píštěk obdržel dvě významná ocenění: Uznání a poděkování jako osobnosti ČS
letectví od Poslanecké sněmovny a Zlatou medaili Mezinárodního strojírenského
veletrhu.
- Doposud má fakulta přijaty projekty OPVK za 120 mil. korun.
- Proběhly tři habilitace (Ing. Katolický, Ing. Jebáček a Ing. Jaroš).
- Byli jmenováni noví pofesoři: prof. Píška, prof. Šeda, prof. Ošmera a prof. Pavelek.
- Probíhá průběžné hodnocení projektu NETME.
- FSI podá projekt OP VaVPI 3.2/1 – vytvoření mediálního centra na fakultě.
- FSI bude v r. 2010 pořádat setkání děkanů strojních fakult.
- Proběhly oslavy 110. výročí VUT, na návrh pana děkana obdržel zlatou medaili Ing.
Rosenfeld.
- Během konání státních závěrečných zkoušek pan děkan obešel ústavy, na kterých
konali státnice obecní bakaláři a konstatoval, že s jejich úrovní byl spokojen.
- Na děkana se obrátili zástupci podniku Šmeral Brno, aby se podal projekt VaVPI –
vybudování centra výzkumu tvářecích strojů. Projekty tohoto typu nemohou podávat
firmy, pouze škola a ta by také za projekt ručila.
- Proběhlo několik jednání s představiteli Indické republiky, problém z naší strany je ve
financování studentů.
ad 4) Informace z grémií
Informace z grémií rozeslal RNDr. Popela senátorům před zasedáním mailem.
Ing. Roupec informoval o přípravách na volbu rektora.
ad 5) Návrh spolupráce fakulty s firmou Šmeral Brno
Doc. Doupovec představil zástupce firmy Šmeral – Ing. Hozu a Ing. Bohrna.
Ing. Bohrn promítl senátorům prezentaci k připravovanému projektu.
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V diskuzi hodnotili senátoři projekt po odborné stránce kladně, dotazy byly směřovány hlavně
na udržitelnost projektu a financování provozu centra. Další připomínky se týkaly blížícího se
termínu podání projektu, skutečnosti, že není známa dokumentace, a lidských zdrojů.
Usnesení: Na základě dostupných informací o současném stavu rozpracování příprav, po
zvážení rizik a vzhledem k blízkosti termínu pro podání zamýšleného společného projektu
VaVPI s firmou Šmeral a.s. Akademický senát FSI doporučuje nepodávat společný projekt do
uvedeného programu VaVPI, ale realizovat zamýšlené společné výzkumné aktivity jiným
vhodným způsobem, např. v programu Prosperita.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Volba předsedy studijní komise
Doc. Martišek navrhl, aby mandátová a sčítací komise převzala funkci volební komise.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
Navržený kandidát: Bc. Kutálek
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 1

ad 7) Anketa k věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání
Anketa, na kterou odpovědělo z 25000 oslovených pouze 6000, je nadále zpracovávána a
diskutována.
ad 8) Projednání otevřeného dopisu „K systému stanovení rozpočtu“
Doc. Roučka seznámil senátory s důvody, kterého ho vedly k napsání otevřeného dopisu „K
systému stanovení rozpočtu“. Doc. Roučka je toho názoru, že současný mechanismus
rozdělování peněz na ústavy znevýhodňuje ty ústavy, které nemají hromadnou výuku v 1.
ročnících bakalářského studia. Doc. Roučka navrhuje úpravu koeficientu u studentohodin.
Podrobné stanovisko pana děkana senátoři již obdrželi.
Pan děkan souhlasil s doc. Roučkou v tom, že jeho návrh sice nepředstavuje žádné nároky na
rozpočet, ale jedná se o přerozdělení finančních prostředků. Dále doc. Doupovec vedle výuky
zdůraznil význam vědy a výzkumu.
RNDr. Dvořák podal návrh, aby finanční komise připravila za účasti navrhovatele analýzu
daného problému.
Doc. Martišek doporučil finanční komisi aby se zabývala i návrhem RNDr. Popely,
prozkoumat možnost snížit při zachování stávajících finančních toků výukovou zátěž učitelů.
ad 9) Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem
Usnesení: AS FSI pověřuje legislativní komisi přípravou vyhlášení volby kandidáta na
jmenování děkanem.
Hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0
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ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 5.11.2009 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Do programu budou zařazeny:
- příprava volby kandidáta na jmenování děkanem
- směrnice pro přijímací řízení
- návrh na změnu statutu fakulty
Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 1

ad 11) Různé
Byla navržena změna statutu VUT.
Probíhá výběrové řízení na místo ředitele KaM.

Poté bylo zasedání ukončeno.

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

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská

4

