Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 25. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
09.06. 2011

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Kutálek, RNDr. Chvalinová
RNDr. Popela, doc. Štětina, RNDr. Dvořák
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Podrobné pokyny k volbám do AS FSI
Volba volební komise pro volby do AS FSI VUT
Směrnice ke studijnímu a zkušebnímu řádu (konečné usnesení)
Informace z grémií
- rozpočty
- tzv. „Hevlínské tabulky“
- mezifakultní projekty
- RIV
8. Informace k novému VŠ zákonu
- stanovisko APF
- stanovisko asociace děkanů technických VŠ
- stanovisko AS VUT
9. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10. Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI prof. Doupovec a proděkan doc. Chmelík.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Kutálek, RNDr. Chvalinová
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: RNDr. Popela, doc. Štětina, RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 21
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

Zápis z 24. zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• Na webových stránkách fakulty se nachází stanovisko akademicko-průmyslového fóra
k návrhu VŠ zákona.
• Projekt CEITEC byl schválen a vysokoškolský ústav STI může zahájit svoji činnost.
• Pan děkan a proděkani Chmelík a Knoflíček navštívili univerzitu ENSAM Cluny,
která má zájem rozšířit spolupráci s fakultou o další obory.
• Asociace děkanů technických fakult přijala stanovisko k novele VŠ zákona.
Informace proděkana Chmelíka:
• K propagaci fakulty je využíván projekt Natur-Tech.
• Fakulta má facebookový účet, je možné ho využívat k propagaci ústavů.
• Budou inovovány webové stránky fakulty.
ad 4) Podrobné pokyny k volbám do AS FSI
Legislativní komise aktualizovala organizační pokyny, které senátoři obdrželi před zasedáním
mailem.
Usnesení: AS FSI schvaluje Organizační pokyny pro volby do AS VUT v Brně a AS FSI
VUT v Brně.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Volba volební komise pro volby do AS FSI VUT
Doc. Martišek seznámil senátory s návrhem členů volební komise: Martišek, Dvořák,
Pantělejev, Pacal, Brandejs, Ramík, Návrat, Michálek, Zlámal, Paloušek, Houfek, Nováčková,
Druckmüllerová, Kutálek, Janda, Klimeš.
Usnesení: AS FSI schvaluje volební komisi pro volby do AS VUT a AS FSI VUT ve složení:
Martišek, Dvořák, Ramík, Pantělejev, Návrat, Pacal, Brandejs, Michálek, Zlámal, Houfek,
Paloušek, Nováčková, Druckmüllerová, Kutálek, Janda, Klimeš.
Hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 1
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ad 6) Směrnice ke Studijnímu a zkušebnímu řádu VUT (konečné usnesení)
Doc. Martišek navrhl odstranit v poslední větě závorku s odkazem na čl. 5 Statutu FSI, další
připomínky z řad senátorů k předložené směrnici nebyly.
Usnesení č. 1: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu Směrnice děkana č. 6/2011 Bakalářské a
magisterské studium na FSI (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) na 3 týdny.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje Směrnici děkana č. 6/2011 Bakalářské a magisterské
studium na FSI (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 7) Informace z grémií
AS FSI přijal na prosincovém zasedání usnesení k b. 8) Financování tvůrčí a pedagogické
činnosti a na lednovém zasedání usnesení k b. 6) Pravidla pro rozdělení finančních
prostředků. Jakým způsobem byla usnesení naplněna, dokumentoval RNDr. Popela
konkrétními čísly z rozpočtu VUT, který senátoři obdrželi před zasedáním.
Doc. Štětina informoval senátory o jednání FK. Komise se zabývala problematikou
mezifakultních projektů – komise doporučuje, aby výsledky mezifakultní soutěže projektů
specifického výzkumu byly zveřejněny na webu VUT. Dále komise navrhuje, pokud podobná
soutěž bude probíhat v dalších letech, aby podmínky a pravidla byly zveřejněny před
zahájením soutěžní lhůty. FK se dohodla s proděkanem Foretem, že výsledky budou
zveřejněny na webu fakulty.
FK konstatuje, že stav modulu Apolla, týkající se monitoringu vědy, je trvale neuspokojivý.
Dále se komise zabývala propadem FSI v hodnocených výstupech, komise navrhuje situaci
řešit informační kampaní, zdůrazňující význam všech bodovaných výstupů. Dále je třeba
inovovat informace v Herodisu.
Komise se shodla, že při rozdělování prostředků BR je třeba respektovat schválená pravidla.
Komise si je vědoma významu impaktovaných publikací, proto navrhuje vytvořit motivační
program.
Usnesení č. 1: AS FSI doporučuje FK AS FSI společně se zástupci akademické obce
analyzovat rozpočtové toky a s výsledky seznámit AS a AO FSI.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI doporučuje, aby výsledky mezifakultní soutěže specifického výzkumu
byly zveřejněny na webu VUT a pokud obdobná soutěž bude probíhat v dalších letech, aby
podmínky a pravidla soutěže byly vyhlášeny před zahájením soutěžní lhůty.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3: AS FSI konstatuje, že stav modulu Apolla, týkající se monitoringu vědy, je
stále neuspokojivý. Je třeba určit zodpovědnost za současný stav a věnovat se jeho řešení.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4: AS FSI doporučuje vytvořit motivační program pro navýšení impaktovaných
publikací, ale ne na úkor technologických výstupů. Tento program by měl být vyhlášen
dopředu v rámci pravidel alespoň na 3 roky, čímž bychom mohli zachytit případné změny
v metodice, které se očekávají od roku 2013.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 8) Informace k novému VŠ zákonu
Stanovisko APF a stanovisko asociace děkanů obdrželi senátoři před zasedáním mailem.
Usnesení: AS FSI odmítá při přípravě nového VŠ zákona omezování akademických svobod,
akademické samosprávné demokracie, snižování kompetencí AS a změny ustavování rektorů a
děkanů.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 22. 9. 2011 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana.
Do programu bude zařazeno:
- VŠ zákon
Hlasování:

pro: 23

proti:0

zdržel se: 0

ad 10) Různé
Tento bod neměl věcnou náplň.
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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