,
Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 22. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
20. 2. 2014

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 16:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Bc. H ibová, Bc. K dela
doc. Martišek, Ing. Ramík
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení.
P ivítání nových len AS FSI
3. Volba nový p edsed komisí
4. Informace vedení školy a fakulty
5. Návrh prod kan FSI a rozsah jejich p sobnosti – vyjád ení
6. Nové složení VR FSI – p edložení
7. Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI na rok 2014 – schválení
8. Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI v roce 2014 – schválení
9. Návrh zástupc AS FSI do komisí pro výb rová ízení na místa editel ústav a pracoviš
10. Informace z grémií
11. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
12. R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI doc. Katolický, tajemník FSI Ing. Dumek a prod kani prof.
K upka a doc. Fuis.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Bc. H ibová, Bc. K dela
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 28 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Martišek, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
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Návrh volební komise: doc. Št tina, Ing. Lisý, Ing. Kutálek
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení. P ivítání nových len AS FSI
Program zasedání schválen beze zm n.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 21. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
Doc. Pacal p ivítal nové leny AS: Mgr. Hrdinu, Ing. Sedláka, Ing. Tomáška a prof. Trunce.
ad 3) Volba nových p edsed komisí
Doc. Št tina seznámil senátory s pr b hem volby a zp sobem úpravy volebních lístk a
požádal je o návrhy kandidát .
Návrh p edsedy finan ní komise: Ing. Návrat.
Platných hlas : 29
Neplatných hlas : 3
P edsedou finan ní komise byl zvolen Ing. Návrat.
Návrh p edsedy komise pro v du a výzkum: doc. Pant lejev.
Platných hlas : 29
Neplatných hlas : 3
P edsedou komise pro v du a výzkum byl zvolen doc. Pant lejev.
ad 4) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický seznámil senátory s informacemi z kolegia rektora:
- Bylo p edstaveno nové vedení VUT, pov ení funkcí prorektora/prorektorky byli prof.
Doupovec pro studium a záležitosti student , doc. Armutidisová pro vn jší vztahy
(vnitrostátní), doc. Bartoš pro rozvoj, prof. Grmela pro tv r í rozvoj a doc.
Karmazínová pro zahrani ní vztahy.
- Erasmus p echází pod zahrani ní vztahy.
- Bylo zastaveno výb rové ízení na dodavatele výpo etní techniky z d vodu odvolání
jedné z firem.
- O projekty Gama TA R projevilo zájem 6 sou ástí.
- Specifický výzkum: bylo podáno 34 juniorských projekt .
- Prob hla prezentace kvestora MU na téma zkušenosti s full-costem.
- Na rozvojové programy bylo na fakultu p id leno 1,5mil K . Vedení fakulty se
rozhodlo, že tato ástka p jde na podporu projekt okruhu . 3.
lenové kolegia rektora diskutovali o lánku, který na i. dnes pojednával o politizaci
VUT.
- Kvestor informoval, že MŠMT schválilo aktualizaci investi ního zám ru rekonstrukce
objektu A1, do t í m síc by m l být znám dodavatel zm ny stavby p ed dokon ením.
- Projekty zahrani ní spolupráce nebyly v rámci VUT p íliš úsp šné.
Informace prod kana prof. K upky:
- Projekty Gama: podává se jeden projekt za celé VUT, je financován ástkou 21 mil/6
let, škola vybírá díl í projekty, které budou navrhovat jednotlivé fakulty.
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Rozvojové programy: FSI chce touto formou umožnit student m DS získat zkušenosti
s podáváním a ešením projekt , hlavními ešiteli budou doktorandi 2. a 3. ro níku.
Max. ástka na jeden projekt je 100 tis. K (na stipendia p ipadne 30 % z této ástky).
Projekty, které splní vstupní podmínky (posoudí komise jmenovaná d kanem),
postoupí do 2. kola, ve kterém bude vylosován p íslušný po et projekt , které mohou
být financovány.

Informace prod kana doc. Hlinky:
- 8. 3. prob hne prezentace fakulty ve Va kovce.
- 13. 3. bude FSI po ádat akademicko – pr myslové fórum, sou asn bude probíhat Den
firem.
- Vedení fakulty dále zvažuje ú ast FSI na Noci v dc , která prob hne v zá í 2014.
ad 5) Návrh prod kan FSI a rozsah jejich p sobnosti – vyjád ení
Návrh prod kan byl již sou ástí programového prohlášení k volb d kana. Na dnešním
zasedání doc. Katolický p edkládá návrh prod kan se stanovením jejich p sobnosti AS FSI
k vyjád ení.
ad 6) Návrh složení VR FSI – p edložení
Návrh na jmenování len VR v etn CV externích len obdrželi senáto i p ed zasedáním
mailem. Oproti minulému složení navrhuje pan d kan mezi externími leny více zástupc
firem.
ad 7) Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI na rok 2014 – schválení
Pan d kan seznámil senátory se zm nami oproti p edložené verzi: byly dopln ny 3 odstavce
podle požadavk rektora – byla podrobn ji specifikovaná podpora zahrani ních student a
motivace doktorand pro vytvá ení prací v AJ a byly více rozpracovány formy zvyšování
kvalifikace akademických pracovník .
Doc. Št tina upozornil, že pokud bude diserta ní práce vypracovaná v angli tin , bude t eba
zajistit oponenty, ochotné pracovat v AJ, s tím by m la také souviset jejich odm na.
Druhá p ipomínka doc. Št tiny se týkala studentské ankety – výsledky jsou p ístupné mén
lidem než v p edchozích letech, chybí také motivace student k vypl ování ankety.
Pan d kan vyjád il pochybnost, zda by vyšší odm na m la vliv na kvalitu oponentského
posudku v angli tin , je t eba v novat v tší úsilí výb ru oponent . Co se tý e ankety, je
v sou asné podob umožn n nad ízeným p ístup na jejich pod ízené, doc. Katolický by však
nem l námitek proti tomu, aby výsledky ankety byly p ístupné pro všechny akademické
pracovníky.
Bc. H ibová uvedla, že studenti ztrácí motivaci pro vypl ování ankety, protože nevidí, že by
na jejich p ipomínky byl brán z etel.
Doc. Katolický p islíbil, že bude apelovat na editele ústav , aby provád li kontrolu výsledk
ankety a zabývali se hodnocením svých pod ízených.
Ing. Návrat uvedl, že na ÚMTMB se anketou vždy zabývají a záv ry z ní vyvozovány jsou.
Ing. Roupec upozornil, že reakce na anketu ze strany ústavu je mnohdy dlouhodobá záležitost
a studenti nevidí výsledky okamžit .
V diskuzi se senáto i p iklán li k názoru zp ístupnit výsledky ankety.
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Ing. Druckmüllerová navrhla vypustit v Aktualizaci v ásti, která se týká motivace
doktorand zpracovat diserta ní práci v AJ, slovo vyšší (stipendium), nebo studenti za
diserta ní práci nedostávají žádné stipendium.
Usnesení: AS FSI schvaluje p edložený návrh Aktualizace dlouhodobého zám ru vzd lávací
a v decké, výzkumné, vývojové, um lecké a další tv r í innosti FSI VUT v Brn pro rok
2014 ve zn ní ze dne 20. 2. 2014.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk
schválení

na FSI v roce 2014 –

Tajemník FSI seznámil senátory se zm nami, které byly v Pravidlech provedeny oproti
p edložené verzi (upravená Pravidla obdrželi senáto i p ed zasedáním mailem).
Doc. Št tina uvedl, že p ipomínky FK byly do Pravidel zapracovány a FK doporu uje
Pravidla ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje p edložený návrh Pravidel pro rozd lení dotace finan ních
prost edk na Fakult strojního inženýrství VUT v Brn pro rok 2014 ve zn ní ze dne
20. 2. 2014.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Návrh zástupc AS FSI do komisí pro výb rová ízení na místa editel ústav a
pracoviš
editel m ústav a vedoucím specializovaných pracoviš kon í k 30. 4. mandát, proto bylo
vyhlášeno výb rové ízení. V každé z komisí bude i zástupce AS FSI. Výb rová ízení se
uskute ní za átkem dubna.
Navržení kandidáti za AS FSI:
ÚM
ÚAI
EÚ
ÚFI
ÚMTMB
ÚMVI
ÚK
ÚST
ÚVSSR
ÚPEI
ÚADI
LÚ
ÚJ
LPTP
NETME

doc. Matoušek
RNDr. Popela
doc. Blecha
doc. Pant lejev
doc. Martišek
doc. Brandejs
Ing. Návrat
doc. Pacal
Ing. Lisý
Mgr. Veselá
doc. Št tina
Ing. Paloušek
Ing. Ramík
Ing. Paloušek
doc. Št tina

Hlasování:

pro: 30

proti: 0

zdržel se: 1

Dne 24. 2. se uskute ní výb rové ízení na místo odborného asistenta na ÚVSSR.
Navrženým kandidátem za AS FSI je RNDr. Popela.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 10) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace mailem, pojednávaly p edevším o záležitostech na úrovni
RVŠ, dále se jednalo o informace na úrovni VUT.
Ing. Roupec informoval senátory, že od posledního zasedání neprob hlo žádné zasedání AS
VUT, zasedala ekonomická komise VUT a legislativní komise VUT. Dále Ing. Roupec
informoval senátory, že AS VUT se zabýval peticí, ve které n kte í lenové AO FSI a FAST
kritizují trend zvaní politik na VŠ, nebylo k této záležitost ale p ijato žádné usnesení,
diskutovalo se o nep ípustnosti innosti politických stran na akademické p d , na druhé
stran byly vyjád eny pochybnosti, zda by každý politik m l mít automaticky zapov zen
vstup na akademickou p du a senáto i nedosp li k jednotnému záv ru.
ad 11) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 20. 3. 2014.
Program p íštího zasedání:
- návrh prod kan FSI
- rozd lení dotace finan ních prost edk
- nové složení VR FSI
- zpráva o hospoda ení fakulta za rok 2013
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
ad 12) R zné
Ing. Lisý upozornil, že ve v ci juniorských projekt nebyly dosud dány do souladu požadavky
v Apollu se sm rnicí. Další p ipomínky vnesl doc. Grepl: m la by být umožn na editace pro
více lidí, není vid t rozpo et.
Pan d kan a prof. K upka p islíbili, že vznesou p ipomínky prorektorovi.
Na další problém upozornil Ing. Paloušek: p i p íprav juniorských projekt každá fakulta
stanovuje režii jiným zp sobem.
Ing. Druckmüllerová apelovala na vedení fakulty, zda by nemohly být u in ny výjimky ze
Sm rnice d kana . 9/2013 pro zápis p edm t z vyšší úrovn studia, pokud se jedná o
nepovinný p edm t. Pan d kan slíbil, že se p íslušnému p edpisu bude v novat, dle jeho
názoru by student m m la být umožn na v tší volba zápisu p edm t .
Dále byla projednávána stížnost studenta ohledn kapacity student ve cvi ení C2a.
Poté bylo zasedání ukon eno.

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

Bc. Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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