Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
25. 9. 2014

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Votavová, Ing. Kutálek
doc. Brandejs, Ing. Roupec
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Doplnění studentské komory AS FSI
Informace vedení školy a fakulty
Informace z grémií
Zástupce fakulty v RVŠ
Volební komise pro volby do AS FSI VUT
Změna organizačního členění na ÚMTMB – předložení
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2015/2016 a směrnice pro
přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na ak. rok 2015/2016 – předložení
10. Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia na ak. rok 2015/2016 – předložení
11. Zástupce AS FSI ve výběrových řízeních (ÚST, ÚAI)
12. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
13. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Dumek a proděkani
prof. Křupka, doc. Hlinka, doc. Fuis a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Votavová, Ing. Kutálek
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: doc. Brandejs, Ing. Roupec
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení.
Oproti rozeslanému programu je na žádost prof. Křupky za bod 9 zařazeno předložení
směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia na ak. rok 2015/2016.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 26. řádného zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Doplnění studentské komory AS FSI
Ing. Druckmüllerová a Ing. Čermák ukončili členství ve studentské komoře ak. senátu,
náhradníky jsou Ing. Petr Dvořák, který se na dnešním zasedání ujal svého mandátu, a Ing.
Lukáš Břínek, který bude končit svoji činnost na FSI a proto svůj mandát nepřijal.
ad 4) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický podal senátorům informace o následujících událostech:
- Počty zapsaných studentů do 1. ročníků: BS 1234 (o 120 méně než loni), NMS 578 a
DS 78, ve všech třech stupních byl překročen limit financovaných studentů.
- Uskutečnilo se setkání děkanů strojních fakult.
- Od 1.10.2014 nastupuje nový ředitel NETME Centre Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.
- Od 1.9.2014 je kvestorem VUT doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D, MBA.
- Prof. Grmela předložil nový algoritmus pro přístup k rozdělování motivačních
prostředků. Ing. Roupec senátory informoval, že o problému jednala komise pro tvůrčí
činnost AS VUT a na základě jejích výhrad proběhnou další jednání.
- Dne 14.10. bude děkanům fakult představen jednotný vizuální styl VUT.
Informace doc. Hlinky o propagačních akcích FSI:
- Noc vědců (společná prezentace s FCH v Technickém muzeu).
- Mezinárodní strojírenský veletrh (na stánku VUT se bude fakulta prezentovat např.
letounem VUT 51 RAY, osobním automobilem s tepelným manekýnem, vírovou
turbínou s otáčivými lopatkami aj., další exponáty budou umístěny na partnerských
stáncích).
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátorům mailem. Týkaly se především novely VŠ zákona,
financování VŠ a VaV, další informace se týkaly výjezdního zasedání AS VUT a dodatku
rozpočtu.
O dění na AS VUT informoval na zasedání Ing. Roupec.
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ad 6) Zástupce fakulty v RVŠ
Probíhá nominace zástupců vysokých škol v RVŠ na období 2015 – 2017. Doc. Pacal uvedl,
že předsednictvo AS FSI o zástupci fakulty jednalo a jeho členové se rozhodli opět nominovat
RNDr. Pavla Popelu, Ph.D.
Usnesení: AS FSI nominuje jako svého zástupce do RVŠ na funkční období 2015 – 2017 do
komise pro strategii a rozvoj na VŠ RNDr. Pavla Popelu, Ph.D.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
ad 7) Volební komise pro volby do AS FSI VUT
RNDr. Dvořák uvedl, že volební komise bude 12 členná (8 akademických pracovníků a 4
studenti, 2 akademičtí pracovníci a 1 student budou jmenování AS FSI), a seznámil senátory
s návrhy ústavů do volební komise, z nichž bude 6 členů komise vybráno losováním.
RNDr. Dvořák navrhl, aby se předsedou volební komise stal doc. Ing. Jan Brandejs, Csc.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
SK navrhuje jako svého zástupce Ing. Helenu Votavovou
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
Dalšími zástupci studentů ve volební komisi budou Ing. Kubík, Ing. Dvořák a Ing. Kůdela.
Poté RNDr. Dvořák podal návrh, aby se organizace losování ujala mandátová a sčítací
komise, vlastní losování provede Ing. Dvořák.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Složení volební komise pro volby do AS FSI VUT v Brně:
Předseda: doc. Ing. Jan Brandejs, Csc.
Členové: Ing. Pavel Ramík, Ing. Helena Votavová, Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D., doc.
Ing. Stanislav Průša, Ph.D., Ing. Eva Molliková, Ph.D., doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D., doc.
Ing. Vladislav Singule, CSc., doc. Ing. Jaroslav Jícha, Csc., Ing. Jakub Kůdela, Ing. Petr
Dvořák a Ing. Petr Kubík.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 8) Změna organizačního členění na ÚMTMB – předložení
Ředitel ÚMTMB požádal děkana fakulty o změnu ve struktuře odborů ústavu, pan děkan
s touto změnou souhlasí a senátorům rozeslal Přílohu č. 1 Organizačního řádu FSI.
ad 9) Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2015/2016 a
směrnice pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na ak. rok
2015/2016 – předložení
S předloženými směrnicemi seznámil senátory proděkan Bednář. Ve směrnici pro bakalářské
studium došlo ke změně v podmínkách prominutí přijímací zkoušky - podmínka umístění v
Národní srovnávací zkoušce z matematiky mezi 40% nejlepších byla posunuta na 50%.
Podmínky pro přijímání do NMS zůstávají beze změny.
Ing. Návrat podal návrh, zda by jednotlivé ústavy neměly uveřejnit bližší informace ohledně
oborové části přijímací zkoušky a dále, vzhledem k tomu, že si studenti podávají více
přihlášek, zda by neměly být někde uvedeny preference daného studenta.
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ad 10) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia na ak. rok 2015/2016 –
předložení
Prof. Křupka informoval senátory o změnách, ke kterým došlo oproti minulým letům – byla
odstraněna zmínka o předkládání témat VR a součástí přijímací zkoušky již nebude test
z anglického jazyka.
ad 11) Zástupce AS FSI ve výběrových řízeních (ÚST, ÚAI)
V uplynulém období proběhla dvě výběrová řízení, jichž se zúčastnili následující zástupci AS
FSI:
ÚST – zástupce Mgr. Hoderová
ÚAI – zástupce doc. Štětina
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
ad 12) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 23.10.2014.
Program příštího zasedání:
- Rekonstrukce A1
- Představení ředitele NETME
- Změna organizačního členění ÚMTMB
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 13) Různé
Ing. Roupec upozornil senátory na problémy, které mohou vzniknout použitím fotografií
apod. z jiných webů na stránkách ústavů. Další informace Ing. Roupce se týkala schůzky doc.
Janíčka, rektora VUT a zástupců AS VUT ohledně rozpočtu na příští rok.
Doc. Štětina vznesl dotaz, jakým způsobem je v IS provedeno rozpočítání bodů, prof. Křupka
uvedl, že ohledně této problematiky proběhne schůzka s prorektorem.
Mgr. Vašík upozornil na skutečnost, že navzdory nižšímu počtu studentů v 1. ročníku, má
ÚM o dvě studijní skupin více a navrhl zamyslet se nad způsoby, jak snížit počet repetentů.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

Bc. Veronika Hřibová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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