Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 26. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
29.09. 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
RNDr. Chvalinová, Ing. Druckmüllerová
doc. Pacal, RNDr. Dvořák
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Informace o přípravě nového VŠ zákona a financování VŠ
Zástupce FSI v radě VŠ
Rozdělení finančních prostředků za vědu a výzkum v r. 2011
Aktuální informace k financování mezifakultního výzkumu (usnesení č. 1 – 4 k bodu č. 7
minulého zasedání)
9. Příprava voleb
10. Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI prof. Doupovec, proděkani prof. Foret, doc. Chmelík, doc.
Knoflíček a doc. Březina a tajemník Ing. Dumek.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.

ad 1) Volba mandátové, sčítací 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.
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Návrh návrhové komise: doc. Pacal, RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Doc. Martišek navrhl přesunout bod č. 9 Příprava voleb před bod č. 3 Informace vedení
fakulty.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis schválen bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 2

ad 3) Příprava voleb
Navržený kandidát na předsedu volební komise: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
Doc. Martišek informoval senátory, že do AS FSI a AS VUT bylo navrženo celkem 107
kandidátů, z toho 32 kandidátních lístků neobsahuje všechny náležitosti, stanovené
Organizačními pokyny. Tuto skutečnost konzultovala volební komise FSI s předsedkyní
volební komise VUT, která doporučuje chybné (a tedy neplatné) kandidátní lístky vyřadit.
Proti tomu protestoval prof. Spousta, který upozornil na to, že kandidáti neměli možnost
zkontrolovat, zda kandidátní lístek obsahuje správně všechny požadované údaje a navrhl
proto v případech, kdy je na základě uvedených údajů kandidát jednoznačně identifikován,
kandidátní lístek nevyřazovat, popřípadě by senát mohl stanovit lhůtu na opravu nebo
prodloužit lhůtu pro podávání návrhů.
V diskuzi senátoři vyjadřovali obavy, že by ponechání neúplných či chybně vyplněných
kandidátních lístků mohlo vést ke zpochybnění voleb. Vzhledem k tomu, že podle Volebního
a jednacího řádu AS FSI, čl. 3, bod (4) se Organizační pokyny vydávají nejpozději 30 dnů
před konáním voleb, nelze ani prodloužit lhůtu pro podávání návrhů. Aby nemohl být
zpochybněn nově zvolený senát a jeho činnost, je třeba postupovat podle platných předpisů a
tedy vyřadit neplatné kandidátní lístky.
Poté prof. Spousta rezignoval na své místo v senátu.
Závěrem se senátoři shodli, že volby do AS FSI a VUT patří do kompetence volební komise a
senát do nich nemůže zasahovat.
ad 4) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• Pan kvestor informoval tajemníky fakult, že finanční prostředky, které byly alokovány
na přípravu projektu CEITEC, budou fakultám převedeny do FRIMu.
• Rektor podal aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2012.
• Na Mezinárodním strojírenském veletrhu se bude FSI prezentovat závodním
automobilem.
• Na ak. rok 2011/2012 byl zapsán přibližně stejný počet studentů jako minulý rok.
• Projekt NETME: 16.9.2011 byla slavnostně otevřena budova C3A.
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•

Před prázdninami byla provedena inventura divizí NETME. Plnění indikátorů pan
děkan hodnotí vesměs pozitivně.
• Dále byl zpracován procentuální podíl ústavů na NETME a na jeho základě byl
rozepsán podíl plnění indikátorů připadající na příslušné ústavy.
• Proběhlo setkání děkanů strojních fakult. Diskutoval se zejména VŠ zákon a počty
studentů.
• Došlo ke změně v počtu opravných termínů zkoušek a ke zpřísnění podmínek pro
pokračování ve studiu po zimním semestru.
Informace proděkana Foreta:
• Očekává se kontrola doktorských programů, byl zpracován Jednací řád oborových rad
a je připravena doplňující směrnice k uskutečňování doktorských programů.
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela informoval, jakým způsobem AS VUT projednal usnesení AS FSI ze dne
19.5.11 a 9.6.11. Podrobné informace s odkazem na zápisy AS VUT obdrželi senátoři před
zasedáním mailem. AS VUT vyjádřil plnou podporu ohledně problematiky specifického
výzkumu a vykazování do RIV a ztotožnil se s připomínkami k VŠ zákonu. Ohledně žádosti o
rozklíčování institucionální podpory odkázal na existující dokumenty, k doporučení vytvořit
motivační program pro navýšení impaktovaných publikací poukázal na nový návrh vedení
VUT a žádost analyzovat rozpočtové toky nebyla řešena – týká se FSI.
Ing. Roupec: Byl schválen Dodatek č. 6 Statutu VUT, novela VJŘ, dodatek č. 6 Pracovního
řádu a další dokumenty.
ad 6) Informace o přípravě nového VŠ zákona a financování VŠ
RNDr. Popela rozeslal senátorům poslední verzi věcného záměru zákona. Z iniciativy
studentů byl svolán mimořádný sněm RVŠ, na kterém se diskutovalo o financování VŠ.
ad 7) Zástupce FSI v Radě VŠ
Doc. Martišek navrhl jako zástupce v RVŠ RNDr. Popelu.
Usnesení: AS FSI navrhuje jako delegáta za FSI do sněmu Rady VŠ RNDr. Pavla Popelu,
Ph.D. a doporučuje jeho zařazení do komise ekonomické a komise pro strategii a rozvoj ve
vysokém školství.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Rozdělení finančních prostředků za vědu a výzkum v r. 2011
Na RNDr. Popelu se obrátilo několik akademických pracovníků s upozorněním, že na ústavy
přišlo za body míň finančních prostředků. Pan děkan přislíbil, že vedení fakulty se bude tímto
problémem zabývat. Tuto záležitost projedná také finanční komise a komise pro vědu a
výzkum společně s proděkanem Foretem a tajemníkem fakulty.
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ad 9) Aktuální informace k financování mezifakultního výzkumu (usnesení č. 1 – 4
k bodu č. 7 minulého zasedání)
RNDr. Popela informoval senátory, že AS VUT přijal usnesení, ve kterém doporučuje
následující: zjednodušit a zprůhlednit pravidla specifického výzkumu tak, aby finanční
prostředky byly výrazněji určeny na přímou podporu doktorských studií, věnovat větší
pozornost zveřejňování podmínek a pravidel před vyhlášením soutěže a informovanosti členů
AO o možnostech soutěžit, vypisovat tyto projekty výhradně jako juniorské.
Dalším usnesením doporučuje AS VUT vedení VUT zabývat se možností kompenzace
řešitelů podaných mezifakultních juniorských projektů, kteří byli poškození tím, že jejich
projekty byly posuzovány společně se standardními.
Prof. Foret informoval senátory, že Řídící panel doporučil zrušit standardní projekty.
ad 10) Různé
Pan děkan poděkoval senátorům z jejich činnost, ocenil spolupráci s vedením fakulty a
korektní jednání.

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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