Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI v Brně dne 26. 6. 2001
Omluven: Dr. Fiedler
Návrhová komise: Dr.Jaroš, zástupce SKAS
Zasedání řídil: Dr. Spousta
Přizváni: p.děkan, tajemník, proděkani
Program:
1.
2.
3.
4.

Předložení výroční zprávy o činnosti FSI za rok 2000 (p. děkan)
Předložení výroční zprávy o hospodaření FSI za rok 2000(p. děkan, p. tajemník)
Hlasování o Zprávě o činnosti AS FSI za rok 2000
Stav prací na materiálech:
a) Směrnice děkana, stanovující úpravu výuky….(zdroj “A”) – proděkan Harna
b) dtto pro zdroj “B” - odpovědný proděkan Švejcar, zprávu podal dr. Spousta
5. Různé
Zasedání zahájil dr. Spousta a přivítal pozvané hosty.
ad 1) Předložení výroční zprávy o činnosti FSI za rok 2000

Děkan FSI zdůraznil, že tato zpráva byla detailně předložena na veřejném zasedání AS
dne 23. 5. 2001. Tato zpráva byla také předána RE VUT, který tyto zprávy vyžaduje. Je to
pro ně informace o činnosti naší fakulty za minulý rok. Pan děkan navrhl senátorům, aby
v případě, že mají k této zprávě připomínky, tyto přednsli do doby, než o této zprávě bude
(po uplynutí předkládací lhůty) hlasováno.
ad 2) Předložení výroční zprávy o hospodaření FSI za rok 2000
Tajemník předložil tuto zprávu AS FSI a podrobně objasnil způsob hospodaření FSI
v minulém roce.
Celkové hospodářský výsledek byl kladný a to 577 tis. Kč. Senátoři obdrželi tyto
materiály + přílohy, kde mají podrobně rozepsány příjmy a náklady na jednotlivé položky.
Další přílohy obsahovaly např. zpracovanou personalistiku (anonymně) od roku 1990, tj.
věk, platové podmínky. Byly zde rovněž sumarizovány projekty a přehled doplňkové
činnosti.
Poslední tabulka obsahuje číselník činností. Ten byl dodán pro snadnější orientaci
v rozpočtu.
Tajemník zdůraznil,že veškeré materiály dostali senátoři elektronickou poštou tak, aby
bylo možné vysvětlit či zapracovat připomínky a po uplynutí předkládací lhůty mohlo o ní
být hlasováno.
Pan Ing. Ramík seznámil přítomné se stanoviskem ekonomické komise AS. Podotkl, že
tato zpráva obsahuje řadu potřebných údajů. Doznala pouze několik drobných změn oproti
verzi zaslané elektronicky všem členům AS. Je doplněna také o číselník činností na VUT
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v r. 2000, který je rovněž důležitý pro orientaci v ekonomických materiálech (Příloha 7).
Dále obsahuje seznam projektů a seznam doplňkové činnosti.
Zaslaný materiál byl dopracován na základě připomínek a po projednání v Ekonomické
komisi a je považován jako podkladový pro hlasování o Výroční zprávě vedení fakulty na
příštím řádném zasedání Akademického senátu.
Ing. Ramík poděkoval všem zúčastněným na vypracování zprávy a tajemníkovi za
pečlivou práci.
Přes současný stav rozpracovanosti zprávy připomenul dále trvající možnost připomínkování.
ad 3) Hlasování o Zprávě o činnosti AS FSI za rok 2000
Zpráva byla přednesena na veřejném zasedání 23. 5. 2001, byla všem členům AS FSI
v předstihu elektronicky rozeslána, nikdo neměl připomínky.
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení:
Zpráva o činnosti AS FSI za rok 2000 byla přijata.
ad 4) Stav prací na materiálech
a) Směrnice děkana, stanovující úpravu výuky.. /zdroj “A”/
Pan děkan řekl pár slov k této směrnici a to v tom smyslu,že je nutné brát v úvahu
všechny čtyři (zatím pouze pracovní návrh) fondy, které by měly pokrývat financování
jednotlivých ústavů: A (za pedagogický výkon), B (za výkon ve vědě), C (na pokrytí
administrativy ústavů, fakulty, věd. projektů apod.) a fond D (motivační).
Chce, aby tato směrnice byla spravedlivá ke všem ústavům a aby nebyl nikdo poškozen
při přidělování finančních prostředků na ústavech včetně děkanátu. Tato směrnice není
ještě dopracovaná, ale počítá se s dokončení v novém školním roce 2001/2002. Směrnice,
zahrnující oblast “A” je téměř dopracována, práce na pravidlech naplňování a rozdělování
fondu ”B” (financování podle výkonu ve vědě a výzkumu) se právě zahajuje s přesným
časovým harmonogramem a skupiny C a D (administrativa a motivační prvky na fakultě)
budou dopracovány společně v návaznosti na “A” a “B”.
Všechny tyto základní oddíly musí na sebe navazovat a musí být průhledné a mají
posloužit ke zlepšení rozdělování finančních prostředků na ústavy.
Doc. Harna seznámil přítomné s přípravou směrnice skupiny “A”. Pracovalo se na ní od
podzimu minulého roku a zpracovávala ji 9-ti členná společná komise vedení FSI a AS
FSI. V současné chvíli dostal každý člen AS poslední pracovní verzi této směrnice
elektronickou formou.
Dr. Spousta – (zastupoval proděkana prof. Švejcara, který byl na služební cestě) seznámil
přítomné se stavem prací nad rozdělováním “B” (fond “věda a výzkum”).
Jednotliví proděkani (Harna a Švejcar) se zúčastní na tvorbě pravidel naplňování a
rozdělování tohoto fondu rovněž v návaznosti na “A”. Pan prof. Švejcar se setkal se
senátory, aby se domluvil harmonogramu prací. K 1. 9. 2001 proděkan Švejcar přislíbil,
že z jeho oddělení VaV FSI vzejde seznam doktorandů (který mj. zpřesní vstupy do
výpočtu rozdělování fondu “A”) a také proběhne 10. 7. 2001 schůzka pracovní komise, na
které se zahájí práce na dalším postupu dopracování pravidel skupiny “B”.
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Vyzval přítomné senátory, aby se případní zájemci o práci v této komisi na schůzku
dostavili.
ad 5) Různé
Pan děkan vysvětlil kategorii “D” – motivační fond, tj. možnost finančně ohodnotit pro
fakultu významné činnosti, které jsou důležité pro její další rozvoj. Jsou to například
podávané externí granty, publikační činnost, počet habilitací apod. Finanční prostředky
z toho fondu by měly sloužit ke stimulování těchto činností.
Důvody, proč bychom měli tyto fondy zřídit, spočívají podle Dr. Spousty v tom, že lze
stanovit podíl (ke kterému lze konvergovat i po několik let) jednotlivých vstupů (tj. “A” a
“B”) ku fondům “servisním”, tj. “C” a “D” (které mají být tak naplněny, aby fakulta
úspěšně vykonávala své prvořadé poslání, tj. poskytovala vzdělání mladé generaci
v akreditovaných oborech a zabývala se vědeckým výzkumem na patřičné úrovni).
Pan děkan podal informaci z KR, kde se předávaly diplomy novým docentům a doktorům.
Nejvíce byla zastoupena naše fakulta.
Dále informoval o podávání programů na podporu bakalářského studia, které vypisuje
MŠMT. Naše fakulta podala 2 granty a tyto byly úspěšné. Budou se podílet na rozvoji
Vyšší odborné školy ve Žďáru nad Sázavou a Uherském Brodě, kde obdržela naše fakulta
dotaci 1 508 000,- Kč. Další grant byl na spolupráci a výpomoc při zavádění studia na
VOŠ v Čáslavi - dotace ve výši 250 000,-Kč.
Dále pro informaci řekl, že počet hospodářských smluv za naši fakultu je za rok tak 2000
je v rámci celého VUT zdaleka nejvyšší - 250.
Informoval rovněž, že do výběrovém řízení na tajemníka fakulty přišlo 5 uchazečů.
Z těchto pěti uchazečů byl na místo tajemníka FSI vybrán Ing. Kotek z Ústavu
mechaniky těles.
Proděkan Doupovec seznámil senátory s výsledky letošního přijímacího řízení na FSI.
Vzhledem k tomu, že platí “třetinové pravidlo”, potřebuje naše fakulta cca 1.400 studentů,
aby se do prvního ročníku zapsalo 900 – 1000. Zatím bylo přijato 1 340 studentů. Není to
konečné číslo, protože ještě tento čtvrtek, tj. 28. 6. 2001 bude náhradní kolo přijímacích
zkoušek. Další navýšení počtu studentů bude možné převedením studentů z Masarykovy
university (z katedry informatiky) a z fakulty elektrotechniky VUT, kteří nebyli úspěšní
podle tamních pravidel, zatímco podle našich by u nás úspěšní byli. Tím je předpoklad, že
plánovaný počet studentů bude naplněn. Dále zdůraznil význam www.stránek FSI. Je
nutné tyto stránky nadále doplňovat a vylepšovat.
Dr. Spousta ještě oznámil data služeb o prázdninách a vyzval senátory,aby se nahlásili na
jednotlivé termíny, aby byl zajištěn provoz AS. Tento provoz se zajišťuje pro případné
účasti ve výběrových řízeních nebo jiných nutných záležitostech, týkajících se AS.
Tyto termíny jsou:
2. 7. - 13. 7. 2001
16. 7. - 20. 7. 2001
23. 7. - 27. 7. 2001
30. 7. – 5. 8. 2001

dr. Fiedler
doc.Vlach
dr. Spousta
dr. Fiedler
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6. 7. – 10. 7. 2001
13. 7. – 17. 8. 2001
20. 7. – 24. 8. 2001
27. 8. – 31. 8. 2001
3. 9. - .....

ing. Ramík
dr.Čornejová
dr.Lepková
dr. Spousta
dr. Jaroš

V případě nutnosti předseda AS FSI dr. Spousta nahlásil číslo mobilního telefonu, který
má AS FSI k dispozici: 0603151426
-

Další zasedání předsednictva se bude konat 17. 9. 2001
Zasedání AS FSI bude v měsíci říjnu. Přesné datum bude zveřejněno na nástěnce AS
FSI a členové o něm budou zpraveni rovněž pomocí elektronické pošty.

Na závěr pan děkan všem přítomným poděkoval za spolupráci a popřál příjemnou
dovolenou.
Předseda senátu rovněž vedení fakulty poděkoval za příkladnou spolupráci, všem
senátorům za kladný přístup k řešeným otázkám a problémům, které se během roku
vyskytly. Popřál také všem přítomným klidnou dovolenou.

Verifikoval: RNDr. Jiří Spousta

Zapsala: Jana Stružková
Dne 27. 6. 2001
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