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Zápis

ze zasedání Akademického senátu FSI v Brně dne 29. 11. 2001
Přítomni: Dle presenční listiny
Omluveni: Doc. Druckmüller, Ing.Janíček, Doc.Píška
Návrhová komise: Dr. Jaroš, zástupce SKAS
Zasedání řídil: RNDr. Spousta
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Informace tajemníka FSI k problematice podnikatelské činnosti zaměstnanců FSI
Informační systém BRUTIS
Úprava studijních plánů bakalářského studia
Stravování v areálu FSI PPV (Restaurace Q)

ad 1) Úvod
Zasedání zahájil RNDr. Spousta, který přivítal hosty: pana děkana a pana tajemníka, proděkana Doupovce a
všechny přítomné senátorky a senátory.
Potom předal slovo panu tajemníkovi.
ad 2) Informace tajemníka FSI k problematice podnikatelské činnosti zaměstnanců FSI
Pan tajemník ve stručnosti seznámil přítomné se situací, která v současné době je na fakultě, především v oblasti
respektování §71 a §75 zákoníku práce.. Tuto část ukončil tím, že lidé, podnikající ve stejných oblastech živností
jako VUT, budou muset znovu požádat vedení fakulty o nové povolení k této činnosti, a to do 1.1. 2002. Seznam
živností VUT je možno získat na úřední desce VUT.
Vedení FSI obecně podporuje podnikatelskou činnost zaměstnanců s tím, že je nutná kontrola podnikatelských
aktivit pracovníků vyvíjená vůči FSI. Osoby, zodpovědné za řešení projektů na fakultě, kteří chtějí v rámci
řešení svých projektů využít podnikatelských aktivit pracovníků FSI, musí podat zdůvodňující návrh kolegiu
děkana, které rozhodne o případném povolení, či zamítnutí uzavření dohody.
Následně si vzal slovo pan děkan, který seznámil přítomné s dopoledním slavnostním předáváním titulů docent
a doktor. Z naší fakulty obdrželi tyto tituly 4 nově jmenovaní docenti a 17 doktorů. Velice ho potěšilo, že FSI na
tomto slavnostním předávání měla tak velké zastoupení.
ad 3) Informační systém BRUTIS
K tomuto bodu byli pozváni dva pracovníci z CVIS a to pan ředitel Ing. Křivánek a Ing. Búřil a fakultní
systémový integrátor Ing. Pelíšek, které přivítal předsedající v této části zasedání.
Pan ředitel nejdříve všem přítomným rozdal písemné odpovědi na otázky, které padly na jednání AS VUT ze dne
30.11.2001 (tvoří přílohu tohoto zápisu).
Pan ředitel nejdříve řekl, proč tento systém BRUTIS vznikl, jak se vyvíjel a k čemu má hlavně sloužit.
Pak nastala diskuse o tomto informačním systému, kde si vzájemně senátoři s pozvanými hosty vyměňovali své
názory a vyjasňovali si, v čem vidí hlavní nedostatky v tohoto systému. V diskusi zazněla z řad senátorů
nespokojenost s úrovní zadávání dat do modulu věda. Zástupci CVISu argumentovali tím, že se od začátku mělo
jednat o datový sklad s chudým uživatelským rozhraním, který (po naplnění údaji uživateli, tj. členy AO FSI) má
být využíván rozhraním, za jehož vznik a uživatelskou úroveň odpovídá systémový integrátor FSI.
Toto vzájemné vyměňování názorů a objasňování některých otázek skončilo tím, že se tento systém bude nadále
dopracovávat a musí se největší pravděpodobností dotvořit vlastními silami FSI. Rozhodně je nutné zlepšovat
komunikaci mezi FSI a CVIS.
ad 4) Úprava studijních plánů bakalářského studia
Proděkan Doupovec seznámil přítomné senátorky a senátory s nově navrhovaným oborem bakalářského studia.
Bakalářské studium mělo prozatím 6 oborů, nyní by jich mělo mít 7. Nově k akreditaci navrhovaným oborem je
MECHATRONIKA. První ročník tohoto oboru bude společný s ostatními obory bakalářského studia a od
druhého ročníku včetně se bude studovat na specializacích. Garantem oboru bude Ústav mechaniky těles.
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Proděkan Doupovec potvrdil, že o tento obor je velký zájem a pan tajemník doplnil tuto skutečnost i o to, že na
finanční krytí příprav kombinovaného studia v Břeclavi byl podán projekt MŠMT v rámci ”programu rozvoje
bakalářských studijních programů”. Ke schválení nového oboru musí být i potvrzený zjevný vážný zájem
regionu, aby tento obor mohl vzniknout, což v tomto případě je splněno.
Návrh k hlasování:
Akademický senát souhlasí, aby byl navržen na akreditaci jako další obor bakalářského studia obor
MECHATRONIKA .
Hlasování: pro – 25, proti – 1, zdržel – 0.
Vytvoření nového bakalářského oboru bylo AS FSI schváleno.
ad 5) Stravování v areálu FSI PPV (Restaurace Q)
Tajemník fakulty informoval přítomné o tom, jak pokračují jednání ohledně stravování zaměstnanců a studentů
FSI v restauraci Q. Vedení fakulty společně s AS FSI hledají cesty, jak neuspokojivý stav v této oblasti zlepšit.
Jednou z možností je snaha o vybudování výdejny stravy pouze pro zaměstnaneckou část akademické obce FSI.
Byla prohlédnuta všechna navržená místa, která připadají v úvahu za účasti pana Grulicha i pana kvestora. Byly
brány v úvahu různé alternativy, ale zatím není rozhodnuto. Vyvstala otázka, jestli by senát VUT neměl
navrhnout (z hlediska postavení KaM v rámci VUT) změnu systému kolejí a menz. AS FSI vyzval paní doc.
Münsterovou, aby tento návrh tlumočila na AS VUT.
Zajišťování stravy v restauraci Q je obsahem dohody mezi FSI a KaM. Všichni senátoři se s touto dohodou
seznámili a konstatovali, že uvedená dohoda obsahuje řadu formálních chyb. V následující diskusi se shodli na
těchto závěrech, o nichž bylo hlasováno:
Návrh hlasování usnesení AS FSI:
1) AS FSI VUT pověřují své zástupce v AS VUT k projednání otázky délky funkčního období
vedoucích pracovních složek a součástí VUT (KaM).
Požadavek je stanovit délku funkčního období (pro všechny bez výjimek) na dobu určitou a
obsazování všech míst konkursním řízením.
2) AS FSI VUT doporučuje vedení FSI vypovědět ”Dohodu o úpravě vzájemných vztahů při
provozování občerstvení v prostorách FSI VUT v Brně, Technická 2” uzavřenou mezi FSI a
KaM” z důvodu věcných a formálních chyb v této smlouvě, které ji tak činí pro FSI nevýhodnou.
AS FSI akceptuje tajemníkem FSI navržené řešení hledání prostor pro vybudování výdejny
stravy pro zaměstnance za předpokladu, že bude kapacitně vyhovovat a vedení VUT bude
garantovat její nedotknutelnost pro zaměstnance FSI, FEI a FP, tj. že se nebude opakovat stejná
situace, jako tomu bylo v případě ”Restaurace Q”, kdy bylo něco jiného slíbeno (p. Grulichem
vedení FSI a AS FSI) a něco jiného se v těchto místech odehrává každý všední den mezi 11.30 –
13.30.
3) AS FSI pověřuje zástupce FSI v AS VUT k předložení usnesení o shromážděných připomínkách
k práci KaM na jednání AS VUT.
Hlasování: pro – 26, proti – 0, zdržel se – 0
Příští řádné zasedání AS se bude konat 20. 12. 2001 v zasedací místnosti děkana ve13.00 hod.

Verifikoval:RNDr. Spousta Jiří
Zapsala: Jana Stružková
Dne : 3.12.200

