Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 27. 4. 2000

Přítomni:
dle prezenční listiny
Návrhová komise: Ing. Jaroš, zástupce SČAS
Schůzi řídil:
RNDr. Spousta
Program:
1) Informace z ekonomické komise (RNDr. Popela)
pravidla rozdělování finančních prostředků na FSI (Ing. Ramík)
2) Tělovýchova a sport na FSI a VUT (RNDr. Lepková)
3) Zpráva o proběhlých výběrových řízení na ředitele ústavů (vedoucí kateder)
4) Zprávy předsedů komisí o činnosti komisí a volba předsedy pro vědu a výzkum
5) Informace z KD, AS VUT, RVŠ
6) Různé
* Informace vedoucí oddělení pro vědu a výzkum o pokroku v přípravě materiálu pro
www stránky fakulty
* Novela mzdového předpisu VUT akceptována
ad 1) Informace z ekonomické komise (RNDr. Popela)
RNDr. Popela informoval o různých způsobech členění rozpočtu a kriteriích pro rozdělování
peněz.
Ing. Ramík přednesl názorný výklad o pravidlech rozdělování finančních prostředků na FSI
VUT v Brně.
Návrh usnesení: Vzhledem k tomu, že není schválen rozpočet VUT, pokračovat
v rozpočtovém provizoriu i v tomto II. čtvrtletí.
Hlasování: pro – 27, proti – 0, zdržel se – 1.
Usnesení bylo schváleno.
ad 2) Tělovýchova a sport na FSI a VUT (RNDr. Lepková)
RNDr. Lepková informovala o tělovýchově a sportu na FSI a o situaci na ostatních fakultách.
O finančních prostředcích určených pro KTVS a o dalším rozvoji všech oblastí TV
a sportovního procesu na VUT.
Návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí zprávu RNDr. Lepkové o stavu příprav
organizace centra tělovýchovy a sportu VUT v Brně. Podporuje snahy
vedené zástupci FSI; žádá ekonomickou komisi AS VUT o sledování
finanční stránky celé reorganizace a nabízí rektorovi VUT podporu při
realizaci této struktury.
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 3.
Usnesení bylo schváleno.
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ad 3) Zpráva o proběhlých výběrových řízení na ředitele ústavů (vedoucí kateder)
Doc. Münsterová:
ÚM
jediný uchazeč prof. Ženíšek. Jmenován ředitelem ústavu na tři roky.
ÚFI
jediný uchazeč prof. Liška. Jmenován ředitelem ústavu na tři roky.
ÚAI
tři uchazeči: doc. Ošmera, doc. Švarc a RNDr. Šeda. Jmenován ředitelem ústavu na
tři roky byl RNDr. Šeda.
Ing. Fiedler:
na všech ústavech byl jediný uchazeč
ÚK
doc. Šupák
ÚVSSaR doc. Kolíbal
ÚMT
prof. Kratochvíl
Komise doporučila, aby bývalý ředitel ústavu se stal na příští tři roky novým ředitelem
ústavu.
Ing. Píška:
ÚDT
dva kandidáti: prof. Šteiner z Prahy a doc. Štoss. Jmenován ředitelem na tři roky
byl doc. Štoss.
LÚ
jeden kandidát – doc. Píštěk. Jmenován ředitelem ústavu na tři roky.
Ing. Roupec:
KTVS
jediný kandidát PaedDr. Bogdálek. Jmenován vedoucím katedry na příští tři roky.
k. jazyků dvě uchazečky: Mgr. Kudličková a PhDr. Svobodová. Vedoucí katedry na tři roky
byla jmenována Mgr. Kudličková.
RNDr. Popela:
EÚ
přihlášen byl prof. Matal. Nebyl doporučen na místo ředitele. Vedením ústavu byl
pověřen doc. Skála.
ÚPEI
jediný uchazeč prof. Stehlík. Jmenován ředitelem ústavu na tři roky.
RNDr. Spousta:
ÚST
kandidát prof. Kocman. Jmenován ředitelem ústavu na tři roky.
ÚMI
dva kandidáti: doc. Čech a doc. Ptáček. Ředitelem ústavu na tři roky byl jmenován
doc. Ptáček.
Akademický senát vzal na vědomí zprávy svých zástupců ve výběrových komisích bez
výhrad.
Hlasování: pro – 27, proti – 0, zdržel se – 1.
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ad 4) Zprávy předsedů komisí o činnosti komisí a volba předsedy pro vědu a výzkum
Návrh usnesení: Akademický senát FSI pověřuje RNDr. Spoustu do nového volebního
období vedením komise pro vědu a výzkum.
Hlasování: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 7.
Usnesení bylo schváleno.
Zprávy předsedů komisí:
Studijní komise proběhlo jednání ohledně studijních programů. Bude zaslán na ÚM, ÚAI a
k. jazyků dopis s požadavkem na stanovení zástupců pro jednání o
připomínkách v daném studijním programu.
Organizační a informační komise
www stránky fakulty pro vědu a výzkum nebyly zatím naplněny.
Návrh usnesení: AS doporučuje vedení FSI věnovat velkou pozornost tvorbě a obsahové
náplni informačního systému. Vyjadřuje nespokojenost se stavem
informačního systému v rámci VUT (CVIS).
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 3.
Usnesení bylo schváleno.
ad 5) Informace z KD, AS VUT, RVŠ
Zápisy z jednání byly zaslány elektronickou poštou. K zápisům nebyly žádné dotazy ani
připomínky.
ad 6) Různé
- Informace vedoucí oddělení pro vědu a výzkum o pokroku v přípravě materiálu pro www
stránky fakulty – přesunuto na další zasedání.
- Novela mzdového předpisu VUT akceptována.
- Špatný přístup pro invalidní studenty – námět pro stavební komisi.
- Den sportu – 17. 5. 2000.
- Zasedání předsednictva AS FSI se koná 18. 5. 2000 ve 13 hodin v A2/401.
- Zasedání AS FSI se koná 25. 5. 2000 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.
Návrh usnesení: Akademický senát FSI pověřuje RNDr. Lepkovou účastí na poradách
ředitelů ústavů a vedoucích kateder.
Hlasování: pro – 26, proti – 2, zdržel se – 0.
Usnesení bylo přijato.
Verifikoval: RNDr. Spousta
Zapsala: Vanžurová
Dne: 2. 5. 2000

