Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 2. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
24. 11. 2011

Místo konání:
as konání:
P ítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání ídil:

zasedací místnost d kana FSI VUT v Brn , Technická 2
13:00 – 15:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Bená ková, Ing. Kutálek
prof. K upka, doc. Katolický, Ing. Druckmüllerová
doc. Pacal

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

Volba mandátové, s ítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení
Informace vedení fakulty
Výro ní zpráva FSI VUT v Brn za rok 2010 – schválení
Nový studijní program Kvalita, spolehlivost a bezpe nost pro BS a NMS na FSI – schválení
Dodatek k Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI v roce 2011 – schválení
Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v ak. roce 2011/2013 –
schválení
8. Sm rnice FSI k uskute ování doktorských studijních program – schválení
9. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
10. R zné (v cný zám r VŠ zákona)

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnil d kan FSI prof. Doupovec, prod kani prof. Foret, doc. Chmelík, doc.
B ezina a tajemník Ing. Dumek.
ad 1) Volba mandátové, s ítací a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Bená ková, Ing. Kutálek
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 26 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: prof. K upka, doc. Katolický, Ing. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Doc. Pacal navrhl p esunout bod 8 Sm rnice k uskute ování doktorských studijních
program za bod 3.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
V zápise z 1. zasedání bude dopln n bod 6 o p edm t hlasování a dále bude na základ
p ipomínky Ing. Druckmüllerové k bodu 11 zkontrolován zvukový záznam pro zjišt ní, zda
p i zmínce o zvýšení stipendií prof. Foret hovo il o kalendá ním i akademickém roce.
Zápis z ustavujícího zasedání (dopln ný v bod 6 o diskuzi).
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
D kan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• Prof. Pochylý obdržel cenu eská hlava.
• Cenu Siemens p evezme absolvent FSI Ing. Lukáš Pilný.
• Na FSI prob hl Bosch Day, studenti ÚADI obdrželi p i této p íležitosti cenu rektora za
ú ast v sout ži Formula Student.
ad 4) Sm rnice FSI k uskute

ování doktorských studijních program – schválení

Sm rnice byla projednána v komisích, prof. Foret obdržel p ipomínky formálního charakteru,
které byly do sm rnice zapracovány, také byly odstran ny odkazy na zatím neschválenou
Sm rnici . 9.
Dále byly provedeny následující zm ny:
- v ásti t etí dopln na v ta: O výjimkách v postupových kriteriích ze závažných d vod
na základ žádosti doktoranda s p ihlédnutím ke stanovisku oborové rady rozhoduje
d kan.
- v ásti šesté, l. 2 dopln ny v ty:
Nutnou podmínkou k podání p ihlášky k obhajob je publikace výsledk obsažených
v diserta ní práci (sta í potvrzení o p ijetí lánku/p ísp vku k publikování).
Tuto skute nost musí doktorand doložit (nap . výpisem z Apolla, p iloženým separátem
lánku s odkazem na databáze, kde je lánek uveden apod.).
- v ásti osmé uvedeno, že sm rnice platí pro studenty, kte í nastoupili do prvního ro níku
nejd íve v ak. roce 2011/2012.
Co se tý e ro ního hodnocení doktorand , prof. Foret uvedl, že v Apollu byl dokon en modul
Výzkum a vývoj, který obsahuje Osobní hodnocení. Pro nastavení výše stipendia pan profesor
navrhuje vybrat n kolik doktorand s nejv tším po tem publikací a t m zvýšit stipendium o
1000,- K .
Pan d kan se vrátil ke Sm rnici . 9, ke které senáto i m li p ipomínky na minulém zasedání.
Prob hlo jednání d kana se zástupci SK a p edsedou komise pro VaV prof. K upkou,
sm rnice je ve vývoji, ada oprávn ných p ipomínek do ní bude zapracována.
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Ing. Druckmüllerová upozornila, že ást šestá, l.2 je v rozporu s tím, co navrhovala studijní
komise, totiž že publikace za dobu studia musí být ohodnoceny 4 body, z formulace ve
sm rnici vyplývá, že minimáln 4 body musí být ohodnoceny publikace výsledk obsažených
v diserta ní práci.
Prof. K upka uvedl, že komise pro VaV je podobného názoru jako SK – kvalita publikací za
studium musí být ohodnocena 4 body, publikovány musí být výsledky obsažené v diserta ní
práci.
V diskuzi ást senátor vyjád ila tomuto názoru podporu, ást souhlasila s formulací
uvedenou ve sm rnici.
Hlasování:
Varianta 1: …. Kvalita všech publikací za dobu doktorského studia….
Pro: 23
Varianta 2: …. Kvalita t chto publikací….
Pro : 6
Usnesení: AS FSI projednal ve svých komisích návrh Sm rnice d kana k uskute ování
doktorských studijních program a souhlasí s jejím zn ním projednaném na zasedání AS FSI
dne 24.11.2011.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 5
ad 5) Výro ní zpráva FSI VUT v Brn za rok 2010 – kone né usnesení
Doc. B ezina informoval senátory, že do zprávy byla dopln na do poznámky možnost studia
neakreditovaného dvoudiplomového oboru NMS Matematické inženýrství.
Usnesení: AS FSI schvaluje Výro ní zprávu FSI VUT v Brn
p edneseném na zasedání dne 24.11.2011.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0

za rok 2010 ve zn ní

ad 6) Nový studijní program Kvalita, spolehlivost a bezpe nost pro BS a NMS na FSI –
schválení
Návrh nového studijního programu projednalo p edsednictvo a nemá proti jeho z ízení žádné
námitky, ani doc. Chmelík neobdržel dosud žádnou p ipomínku.
Usnesení: AS FSI se seznámil s návrhem nového studijního programu Kvalita, spolehlivost a
bezpe nost pro BS a NMS na FSI a nemá námitek.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Dodatek k Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI v roce 2011 – schválení
FK za ú asti tajemníka FSI projednala jednotlivé varianty p edložené na minulém zasedání a
shodla se na variant t etí – ástka, ur ená do mzdového fondu, bude vyplacena ješt v tomto
roce, ástka, ur ená ústav m, bude p evedena do následujícího roku. Tuto variantu komise
doporu uje ke schválení.
RNDr. Dvo ák navrhl ješt další variantu – pokud by se n který ústav dostal do problému,
bylo by mu umožn no erpat ob ásti.
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Usnesení: AS FSI schvaluje Dodatek k Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI v roce
2011 ve zn ní z 24.11.2011 s dopln ním o možnost výjimky individuálního erpání BR
prost edk pro ústavy po dohod s vedením fakulty.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Sm rnice pro p ijímací
2012/2013 – schválení

ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v ak. roce

Na základ p ipomínek SK byla do sm rnice dopln na možnost p ijetí na obor s nižším
po tem požadovaných bod v p ípad , že uchaze nedosáhne požadovaného po tu bod pro
obor, na který se hlásí.
SK doporu uje sm rnici ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu
v ak. roce 2012/2013 ve zn ní ze dne 24.11.2011.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 9.2.2012 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
d kana. Do programu budou za azeny:
- Aktualizace Dlouhodobého zám ru FSI
- Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk
- Sm rnice 9/2011 Hodnocení práce student DS
Hlasování:

pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) R zné
Doc. Pacal se vrátil k pr b hu voleb. Po dohod s prof. Dubem a prof. Spoustou obdržel doc.
Pacal Zamyšlení k volbám, které spolu s ostatními materiály ohledn voleb rozeslal
senátor m. Problematikou voleb se zabývalo i p edsednictvo a navrhuje p ijmout následující
usnesení.
Usnesení: AS FSI vyslovuje politování nad okolnostmi, které vznikly v zá í a íjnu tohoto roku
v období p ípravy voleb a návrh kandidát do AS FSI a AS VUT a p ijme taková legislativní
a organiza ní opat ení, aby se tato situace nemohla opakovat.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
RNDr. Popela rozeslal p ed zasedáním senátor m zprávy z grémií, které se týkají hlavn VŠ
zákona. Požádal senátory a zaslání p ípadných p ipomínek ohledn školného a financování
VŠ co nejd íve, MŠMT uzavírá p ipomínkové ízení 8.12.
Prof. Maca se vyjád il k návrhu pana rektora na motivaci pro zvyšování výkonu a kvality
v oblasti VaV – nejv tší motivací by bylo, kdyby fakultám bylo p id leno více
institucionálních prost edk .
Mgr. Vašík vznesl návrh, zda by za átek zasedání AS nemohl být posunut na sudou hodinu.
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Poté bylo zasedání ukon eno.

P íloha : Prezen ní listina

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
p edseda AS FSI

Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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