Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 22. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 24. 2. 2011
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na FSI VUT na rok 2011 (konečné usnesení)
Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na rok 2011 (konečné
usnesení)
7. Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9. Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI prof. Doupovec, proděkan prof. Foret 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: RNDr. Chvalinová, Ing. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 25 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Katolický, doc. Štětina, Ing. Kutálek
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 4
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu z 21. zasedání navrhl Ing. Ramík v bodě 5 upravit …dojde k rozšíření parkovacích
ploch na …zvažuje se možnost rozšíření… a v bodě 6 odstranit vystoupení doc. Pacala, ve
kterém senátory seznamuje s návrhy FK, neboť tyto návrhy jsou obsaženy v usnesení.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• Rozhodnutím děkana 1/2011 byla jmenována disciplinární komise.
• Byly vydány pokyny děkana 1/2011 K výpočtu pedagogického výkonu ústavů za rok
2010 a 2/2011 Organizační zajištění přijímacího řízení do BSP a MSP pro akademický
rok 2011/2012.
• Komplex Erasmus – pan děkan obdržel nabídku, se kterou seznámil členy AS a
ředitele ústavů.
• 3.3.2011 proběhne přednáška Ing. Drábové.
• Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila na svých webových stránkách hodnocení
výzkumných organizací. FSI se umístila před FS ČVUT.
• V anketě HN obsadila FSI 1. místo.
• Zkušenosti se studenty samoplátci: negativní se studenty ze Saúdské Arábie, pozitivní
se studenty z Indie.
• Akreditační komise schválila žádost o reakreditaci bakalářských studijních oborů
Matematické inženýrství, Stavba strojů a zařízení a Strojírenská technologie, nebyla
schválena žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Metrologie a zkušebnictví.
• Akreditační komise požaduje, aby každý studijní program a každý studijní obor měl
svého garanta.
• Bude ustanovena koordinační rada STI, jejímiž členy budou děkani zainteresovaných
fakult, koordinátoři výzkumných programů a ředitel STI.
ad 4) Informace z grémií
Byla schválena Pravidla pro rozdělení fin. prostředků na VUT. Ve schválené verzi byla
alespoň částečně zapracována většina připomínek AS FSI. Podrobné informace rozeslal
RNDr. Popela před zasedáním mailem.
Ing. Roupec:
- Byl schválen Dodatek č. 1 Studijního a zkušebního řádu, ve kterém se zavádí možnost
upravit směrnicí děkana počet opravných termínů – standardně jsou dva opravné
termíny, fakulty mohou snížit na jeden.
- Z úsporných důvodů bylo zrušeno výjezdní zasedání AS VUT.
Prof. Spousta reagoval na poznámku v rozeslaných zprávách z grémií ohledně šíření zpráv, že
se staví FAVU na Kraví hoře – informaci o penězích, alokovaných na výstavbu areálu,
poskytl funkcionář FAVU. Ing. Roupec a RNDr. Popela doplnili: V Aktualizaci
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Dlouhodobého záměru VUT je uvedeno, že se výhledově předpokládá dislokace FAVU na
Kraví hoře, zatím je v dané lokalitě stavební uzávěra.
ad 5) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na FSI VUT na rok 2011 (konečné
usnesení)
Proběhlo několik jednání FK, připomínky a návrhy byly projednány s děkanem a tajemníkem
fakulty a na jejich základě došlo k několika úpravám předložené verze (přesněji specifikovány
režie za specifický výzkum, opravena chyba ve vzorci, přidán odstavec, ve kterém se hovoří o
zavedení peněz za body, úpravy v odstavci o CEITECu, zavedena možnost výměny peněz
z FRIMu).
Komentář k jednotlivým změnám podal Ing. Dumek.
Dle připomínek senátorů budou provedeny ještě následující změny:
Str. 2 – odstraněno: (podle nepotvrzených zpráv…)
Str. 3 – odstraněno: (vlivem elektrovoltaiky), (právě v těchto chvílích), (snad to bude
znamenat úsporu)
Str. 5 – doplněno: Výše režie je srovnatelná s ostatními fakultami VUT v Brně a je stanovena
z úrovně FSI na 22% a z úrovně rektorátu na maximálně 15,5% celkového objemu ……
Str. 5 – odstraněno: (rektorátní režie…)
Str. 14, odst. 4.2.4 – doplněno: Případné změny složky MPD se budou pohybovat ve stejných
relacích jako změny mzdových prostředků MPA, MPB a MPC
Str. 15, odst. 6 – změněno: ….s případným důrazným doporučením ze strany pana kvestora na
vytvoření …. na …s případnou nutností vytvořit…..
Str. 15, odst. 6 – odstraněno: (zatím nebylo vysloveno)
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT
v Brně pro rok 2011 ve znění ze dne 24.2.2011.
Hlasování:
pro: 31
proti: 2
zdržel se: 0
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na rok 2011
(konečné usnesení)
Oproti předložené verzi došlo ve Směrnici k následujícím změnám:
- Ze seznamu uskutečňovaných studijních programů byl odstraněn obor Metrologie a
zkušebnictví.
- Přibyla informace o datu zápisu do 1. ročníků.
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení v doktorských studijních
programech na FSI VUT v Brně pro ak. rok 2011/2012 ve znění ze dne 24.2.2011.
Hlasování:
pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
V následujícím období bude na FSI probíhat výběrové řízení na ÚM – navržený zástupce Ing.
Roupec, náhradník prof. Spousta, a na ÚPEI – navržený zástupce doc. Martišek, náhradník
RNDr. Popela.
Hlasování:

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0
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ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 31.3.2011 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Do programu bude zařazeno:
- Rozpočet
- Zpráva o hospodaření
Hlasování:
pro: 33
proti:0
zdržel se: 0
ad 9) Různé
Prof. Spousta požádal zástupce FSI v AS VUT o předložení stanoviska iniciátorů výzvy
k Rezidenci Erasmus. Ing. Roupec odpověděl, že stanovisko bylo zatím zasláno panu
kvestorovi.
Ing. Bednář vznesl dotaz ohledně zadávání VUT bodů do systému - ve výsledku body
v systému neodpovídají realitě. Pan děkan odpověděl, že tento problém si uvědomuje a
několikrát ho připomínkoval na kolegiu rektora, problémem je např. i zastaralá databáze
časopisů a dávkový přenos dat z Apolla do RIVu. RNDr. Popela považuje celý způsob
zadávání za poněkud amatérský, požádal také FK, aby této oblasti věnovala pozornost. Ing.
Roupec požádal senátory o zaslání konkrétních případů nesrovnalostí.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha: Prezenční listina

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

Radek Janda
předseda SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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