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Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 28. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
23. 10. 2014

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 16:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Votavová, Ing. Dvořák
doc. Brandejs, Ing. Ramík, Ing. Návrat
doc. Pacal

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

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Představení nového ředitele NETME Centra
Informace vedení školy a fakulty
Informace tajemníka fakulty o stavu rekonstrukce budov FSI
Informace z grémií
Změna organizačního členění na ÚMTMB a změna Přílohy č. 1 Organizačního řádu FSI VUT
v Brně – konečné usnesení
8. 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 – schválení
9. Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia na ak. rok 2015/2016 – schválení
10. Úpravy v Organizačních pokynech AS FSI k průběhu voleb do AS FSI a AS VUT
11. Nominace zástupce FSI v RVŠ
12. Zhodnocení práce AS FSI v uplynulém funkčním období
13. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Dumek, proděkani
prof. Křupka, doc. Hlinka, doc. Fuis a Ing. Bednář a ředitel NETME Centra Ing. Krečmer.
Doc. Pacal představil Ing. Matěje Týče, který se na dnešním zasedání ujal svého mandátu ve
studentské komoře AS FSI.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
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Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Votavová, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Brandejs, Ing. Ramík, Ing. Návrat
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Doc. Pacal navrhl doplnit oproti rozeslanému programu bod č. 7 o změnu Přílohy č. 1
Organizačního řádu a zařadit další dva samostatné body: Úpravy v organizačních pokynech
pro volby do AS FSI a AS VUT a Nominace zástupce FSI v RVŠ (z důvodu nominace RNDr.
Popely za VUT do předsednictva RVŠ).
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 27. řádného zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2

ad 3) Představení nového ředitele NETME Centra
Na dnešní zasedání přijal pozvání Ing. Pavel Krečmer, Ph.D., který senátory krátce
informoval o svých profesních zkušenostech ze zahraničí i z ČR a seznámil je se svými
představami o budoucnosti NETME Centra a svého působení na fakultě.

ad 4) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický podal senátorům informace o následujících událostech:
- vedení VUT a VR VUT schválily ocenění, která budou předána k 115. výročí založení
VUT v Brně.
- děkan informoval o složení zahraničních studentů na FSI.
- proběhla prezentace kvestora Janíčka o krizové situaci na CEITECu.

ad 5) Informace tajemníka fakulty o stavu rekonstrukce budov FSI
Pan tajemník informoval senátory o průběhu rekonstrukce budovy A1 a dalších objektů FSI,
o nákladech, které budou vynaloženy na stavební práce a způsobem financování.
Budova A1: z důvodu špatné statiky došlo k rozšíření původního záměru, v současné době
jsou stavební práce v mírném předstihu.
Termíny: 10/2014 instalace fotovoltaických panelů
12/2014 dokončení fasády
06/2015 dokončení stavby
Zateplení ostatních objektů: práce probíhají v termínech, mírný posun nastal z důvodů zjištění
azbestu v budově A5. Do jara 2015 by měly být instalovány žaluzie.
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ad 6) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátorům informace mailem, týkaly se především jednání RVŠ,
novely VŠ zákona a rozpočtu na příští rok. Na úrovni VUT: byla schválena Aktualizace
Dlouhodobého záměru a Dodatek rozpočtu, senátoři dále obdrželi hodnocení projektu
CEITEC.
O legislativních záležitostech (pokus o změnu VJŘ AS VUT) a dění na FA informoval Ing.
Roupec.

ad 7) Změna organizačního členění na ÚMTMB a změna Přílohy č. 1 Organizačního
řádu FSI VUT v Brně – konečné usnesení
Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje změnu organizačního členění ÚMTMB ve znění ze dne
23.10.2014.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu FSI VUT v Brně se
zanesením nového organizačního členění ÚMTMB.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0

ad 8) 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 – schválení
Proděkan Bednář seznámil senátory se změnami, ke kterým ve směrnicích došlo na základě
jednání se studijní komisí: Ve směrnici pro BS přibyla možnost prominutí přijímací zkoušky
na základě složení dobrovolné maturitní zkoušky matematika + a zvýšil se maximální počet
přijatých studentů na 1700, ve směrnici pro NMS byl zvýšen maximální počet přijatých
studentů na 650 a v obou směrnicích bylo doplněno, že nelze přijmout uchazeče, který má na
FSI v daném studijním programu přerušené studium.
Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do bakalářského studia pro
akademický rok 2015/2016 ve znění ze dne 23.10.2014.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do navazujícího magisterského
studia pro akademický rok 2015/2016 ve znění ze dne 23.10.2014.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0

ad 9) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia na ak. rok 2015/2016 –
schválení
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O provedených změnách informoval senátory proděkan Křupka: byla doplněna možnost
platby v Kč dle aktuálního kurzu, přijetí bez přijímací zkoušky bude uplatňováno i na
uchazeče z ČR, omluvu z přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději den předem,
školitel bude členem přijímací komise, nebo bude přítomen na jednání přijímací komise.
Studijní komise navrhla změnit pro zahraniční studenty studující v ČJ úroveň zkoušky
z českého jazyka na B1, pan proděkan se však rozhodl ponechat úroveň A2.
Doc. Blecha porovnal úrovně zkoušek A2 a B1 a přiklonil se k názoru zavést požadavek
úrovně B1.
Pan děkan upozornil, že studenti doktorského studia nenavštěvují kurzy společně s českými
studenty a tedy komunikace se školitelem může probíhat v anglickém jazyce, proto
doporučuje ponechat úroveň A2.
V diskuzi se senátoři zamýšleli nad podmínkou omluvit se z přijímací zkoušky den předem a
na jejich návrh byla směrnice doplněna: V případě nepředvídatelných skutečností
zabraňujících účastnit se 2. kola přijímací zkoušky se bude dopředu neomluvená absence a
náhradní termín posuzovat individuálně.
Ing. Roupec dále upozornil, že v předložené směrnici chybí údaj, který dle VŠ zákona musí
být zveřejněn, a to maximální počet přijímaných studentů, došlo tedy k následující úpravě: V
případě, že se na jedno téma hlásí více uchazečů, anebo celkový počet uchazečů přesahuje
maximální počet financovaných přijímaných studentů (100)…
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do doktorských studijních
programů pro akademický rok 2015/2016 ve znění ze dne 23.10.2014.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0

ad 10) Úpravy v Organizačních pokynech AS FSI k průběhu voleb do AS FSI a AS VUT
Doc. Brandejs informoval senátory o počtu navržených kandidátů, všechny informace
ohledně voleb a kandidátní listiny jsou na webu fakulty. Doc. Brandejs dále uvedl, že
kandidátní listiny obsahují dle Organizačních pokynů i datum narození kandidátů, a navrhl
tento údaj na základě Zákona na ochranu osobních údajů zcela vypustit, případně nahradit
věkem kandidáta.
Návrh: kandidátní listiny nebudou obsahovat data narození ani věk kandidátů.
Hlasování:
pro: 20
proti: 5
zdržel se: 4
Usnesení: Z důvodu nutnosti respektování Zákona na ochranu osobních údajů se v čl. 5, odst.
7 Organizačních pokynů AS FSI k průběhu voleb do AS FSI a AS VUT vypouští na
Kandidátních listinách datum narození kandidáta.
Hlasování:
pro: 27
proti: 1
zdržel se: 1

ad 11) Nominace zástupce FSI v RVŠ
Ing. Ramík navrhl nominovat za FSI do RVŠ doc. Pacala.
Usnesení: AS FSI nominuje doc. Ing. Bohumila Pacala, CSc. na kandidáta do sněmu RVŠ a
doporučuje jeho zařazení do Pracovní komise ekonomické nebo Pracovní komise pro
vzdělávací činnost.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 12) Zhodnocení práce AS FSI v uplynulém funkčním období
Doc. Pacal se krátce zamyslel nad prací současného AS a poděkoval senátorům i tajemnici AS
FSI za odvedenou práci.

ad 13) Různé
Ing. Ramík upozornil na špatný stav výpočetní techniky na studijním oddělení.

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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