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Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22. 1. 2015

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 17:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Kůdela, Ing. Votavová
Ing. Návrat, RNDr. Popela
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Aktualizace dlouhodobého záměru FSI na rok 2015 – předložení
Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2015 – předložení
Nový studijní obor „Výroba automobilových světel a technických svítidel“ na Ústavu
strojírenské technologie v rámci MSP – schválení
Změna přílohy organizačního řádu FSI VUT v Brně – schválení
Informace o aktuálním stavu výstavby A1
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
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. Fuis a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Kůdela, Ing. Votavová
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 31 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Návrat, RNDr. Popela
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval o následujících událostech:
- Proběhlo jednání se společností Xi'An Shaangu Power, jedním z největších výrobců
turbín v Číně, která odkoupila 75% podíl brněnské firmy Ekol. Jejím dalším záměrem
je vybudovat v Brně výzkumné centrum a má zájem o spolupráci s FSI, v příštích
dnech se uskuteční návštěva zástupců firmy na fakultě.
- 14.1. se uskutečnilo setkání s řediteli středních škol.
- 16.1. proběhl druhý den otevřených dveří s nadprůměrnou účastí.
- VR schválila návrh na jmenování prof. Bumbálka emeritním profesorem.
- Rektorát VUT vypsal výběrové řízení na koordinátora projektů OPVV a OP VaVpI,
vybrán byl Mgr. Šedivý.
- Rektorát VUT dále zřídil nový zpravodajský web, který začne fungovat v březnu
2015.
- AS VUT projednal etický kodex a doporučil jeho vydání.
- V HN vyšel žebříček vysokých škol, FSI se umístila na druhém místě.

ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátorům mailem a na zasedání následující body
okomentoval:
- Rozpočet vysokých škol
- Novela VŠ zákona
- Pravidla rozpočtu VUT
Ing. Dvořák informoval o zasedání finanční komise AS VUT, o práci studentské komory AS
VUT a o jednání s ředitelkou CESY.
Dále Ing. Dvořák informoval, že na jeho dotaz ohledně žaluzií na FSI byl kvestorem
ubezpečen, že žaluzie pořízeny budou. Pan děkan doplnil, že se čekalo na kolaudaci stavby a
26.1. bude vypsáno výběrové řízení.
Prof. Spousta se otázal, proč žaluzie nebyly součástí původního projektu.
Ing. Návrat pozval senátory a vedení FSI na veřejné zasedání FK AS FSI, které proběhne 28.
ledna.
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Bc. Hřibová požádala o včasnější zasílání informací z grémií, aby se s nimi senátoři mohli
před zasedáním podrobněji seznámit.
Na dotaz, jakým způsobem ovlivní neuznatelné náklady rozpočet fakulty a ústavů, odpověděl
pan děkan, že zatím nejsou známy ani prostředky, které dostane VUT, předpokládá se však,
že finanční prostředky, které přijdou na fakulty, budou obdobné jako v minulých letech.
ad 5) Aktualizace dlouhodobého záměru FSI na rok 2015 – předložení
Aktualizace byla senátorům rozeslána před zasedáním mailem. Byla již projednána s panem
rektorem, který neměl žádné připomínky, a dále bude předložena VR FSI.
- V oblasti vzdělávání bude FSI podporovat internacionalizaci, spolupráci s průmyslem
a zvyšování kvality.
- V oblasti doktorského studia se chce fakulta zaměřit především na rozvoj výzkumu a
získávání kvalitních doktorandů.
- V oblasti tvůrčí činnosti budou podporovány projekty, výzkum, internacionalizace.
- V souvislosti s demografickým vývojem se fakulta zaměří na propagaci studia.
- Bude podporován rozvoj informačního systému.
- V oblasti řízení se vedení FSI zaměří především na přípravu dlouhodobého záměru.
- V oblasti infrastruktury se jedná zejména o dokončení rekonstrukce objektu A1 a
rekonstrukci dalších objektů.
- V oblasti financování bude kladen důraz na zefektivnění výuky.
Pan děkan požádal senátory o zasílání případných připomínek.
Prof. Spousta navrhl zařadit do Aktualizace postoj FSI k fungování CESY a k možnosti
využívání sportovního areálu studenty a zaměstnanci FSI a dále se otázal, jakým způsobem
bude financována propagace fakulty. Pan děkan odpověděl, že v rozpočtu je s těmito
aktivitami počítáno.
V souvislosti se zamýšleným rozšiřováním Honeywellu se senátoři zamýšleli nad potřebou
technicky vzdělaných absolventů.
Doc. Štětina připomněl v souvislosti s anketou, že vyučující by měli vidět hodnocení svého
předmětu. Pan děkan odpověděl, že anketa bude v tomto smyslu nastavena.

ad 6) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2015 –
předložení
První verze pravidel byla rozeslána před zasedáním mailem. S hlavními zásadami rozdělení
finančních prostředků seznámil senátory tajemník fakulty.
Ing. Návrat informoval senátory, že FK se bude pravidly pro rozdělení dotace zabývat na své
schůzce 29.1. a vyzval senátory k zasílání případných připomínek a požádal vedení fakulty o
doplnění číselnou analýzou, aby bylo možno posoudit dopady změn v pravidlech na
jednotlivé ústavy.

ad 7) Nový studijní obor „Výroba automobilových světel a technických svítidel“ na
Ústavu strojírenské technologie v rámci MSP – schválení
Návrh nového oboru byl představen na minulém zasedání AS, na dnešním zasedání podal
doplňující informace ředitel ÚST prof. Píška:
Jedná se o obor navazujícího magisterského studia, úzce propojený s praxí, na jehož výuce se
kromě FEKT a FP budou podílet i firmy Automotive Lighting, s.r.o. a HELLA CZ.
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Předpokládaný počet studentů je cca 20. Studijní plán oboru bude sestávat ze stávajících
předmětů a nově budou zařazeny předměty z praxe.
Poté pan ředitel odpovídal na dotazy senátorů. V diskuzi otevřel i problém ochrany informací
obsažených v závěrečných pracích. Ing. Ramík odpověděl, že tyto situace lze ošetřit smluvně
a řešit odevzdáním tajné a veřejné verze závěrečné práce. RNDr. Popela upozornil, že o tomto
problému se diskutuje i na úrovni novely VŠ zákona.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh na zřízení oboru Výroba automobilových světel a
technických svítidel v rámci magisterského studijního programu dle podkladů ze dne
22.1.2015.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdrželi se: 0

ad 8) Změna přílohy Organizačního řádu FSI VUT v Brně – schválení
V souvislosti se zřízením nového oboru dochází i ke změně Přílohy č.1 Organizačního řádu
FSI VUT v Brně.
Usnesení: AS FSI schvaluje změnu Přílohy č.1 Organizačního řádu FSI VUT v Brně ze dne
22.1.2015.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdrželi se: 0

ad 9) Informace o aktuální stavu výstavby A1
V úvodu svého vystoupení pan tajemník informoval o rekonstrukci ostatních objektů –
kolaudace zateplení proběhla 13. a 15. ledna, 23. ledna bude vyhotoven zápis o předání díla a
práce budou ukončeny, konec projektu je 28.2.15. Ing. Dumek se také zmínil o problémech
stavby – chybějící žaluzie a zábrany proti pádu v A6 a dále špatné provedení spojovacích
mostů, které bude předmětem reklamace, na dodavatele žaluzií bude vypsáno výběrové řízení.
Rekonstrukce budovy A1: schválen termín ukončení 31.8.2015. 7 – 8/2015 jsou plánovány
interiéry a zřízení orientačního systému. Práce zatím probíhají dle harmonogramu.
V diskuzi byl ze strany SK vznesen požadavek na zřízení kavárny (např. v prostorách
uvolněných pobočkou České spořitelny), ke kterému se připojili i senátoři z KAP. Pan děkan
přislíbil, že se tomuto problému bude věnovat.

ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Byly navrženy termíny:
19.2.2015
26.2.2015
Hlasování:
pro: 20
proti: 2
zdrželi se: 7
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 26.2.2015 v zasedací místnosti ÚK.
Program příštího zasedání:
- Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků
- Aktualizace Dlouhodobého záměru FSI
- Zpráva o hospodaření
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ad 11) Různé
Ing. Paloušek upozornil na problém tlakového vzduchu v D5. Pan děkan odpověděl, že zatím
se čeká na monitorovací zprávu, pak bude podána reklamace.
Ing. Dvořák v souvislosti s plánovanou úpravou vnějších prostor požádal o zpřístupnění
vchodů v A2 a A3 studentům. Dále požádal o posílení wi-fi v areálu FSI. Další podnět ze
strany SK se týkal vymezení prostor pro kuřáky, dále úpravy provozní doby areálové
knihovny a faktického zpřístupnění knihovní fondu.
Prof. Spousta upozornil na vhodnost existence prostor, kde by se mohli setkávat studenti
navzájem či studenti s vyučujícími, Ing. Ramík navrhl, že taková místa by mohla být zřízena
např. v kloubových halách.

Poté bylo zasedání ukončeno.

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

Sára Navrátilová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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