Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 3. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
26. 2. 2015

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 17:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
R. Baxant, M. Kopřiva
Ing. Návrat, Ing. Ramík, Ing. Dvořák
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
Doplnění Vědecké rady FSI – předložení
Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2015 – schválení
Zpráva o hospodaření FSI za rok 2014 – předložení
Hodnocení doktorského studia
Zástupce AS FSI ve výběrové komisi
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. Hlinka a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: R. Baxant, M. Kopřiva
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: Ing. Návrat, Ing. Ramík, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslané verzi byly v programu provedeny dvě změny: za bod 8 byl doplněn jako bod
9 Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení a bod 7 byl opraven na předložení (nikoli
projednání).
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval o následujících událostech:
- Proběhlo poslední jednání v prvoinstančním soudním sporu s Dr. Pasekovou, který
FSI vyhrála.
- Proběhlo výběrové řízení na dostavbu CEITECu, do kterého se přihlásila pouze jedna
firma, z tohoto důvodu bylo zrušeno. Dostavba bude pokračovat podle původních
smluv.
- 13. 3. 2015 se uskuteční na FEKTu přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr.h.c.
- MMB požádal VUT, aby informovalo zahraniční studenty o povinnosti platit za
odpady. Podle právního odboru rektorátu je to však v rozporu s platnou legislativou.
- Všechny studijní předpisy byly přeloženy do AJ a jsou zahraničním studentům
k dispozici na webových stránkách fakulty.
- Podle České konference rektorů by na VŠ mělo přijít o 800 mil méně.
- 4. 3. 2015 proběhne na FP prezentace o možnostech zahraničních výjezdů z jiných
programů než ERASMUS.
- Bylo vydáno Rozhodnutí rektora 5/2015 Fond Open Access 2015.
Doc. Hlinka informoval senátory o propagačních akcích k náboru nových studentů: byly
spuštěny reklamy na seznamu, googlu i facebooku, v březnu bude spuštěn odpočet, do kdy lze
podat přihlášku. FSI se zúčastní akce VUT na Manhattanu, která se uskuteční v AZ Toweru 6.
– 8. března.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátorům mailem a na zasedání je krátce okomentoval:
- Novela VŠ zákona postupuje legislativním procesem. Ministr čeká návrhy průmyslové
sféry.
- Je projednávána vyhláška k akreditacím.
- Proběhla konference k metodice hodnocení VaV.
- Byla schválena Pravidla rozpočtu VUT.
- Vzhledem k tomu, že body RIV nebyly rozpočítány podle Pravidel, bude předložen
jejich dodatek.
- 3. 3. proběhne zasedání AS VUT, na kterém bude předložen rozpočet.
- Ze 4 prezentovaných variant dokončení CEITECu je vybrána ta nejvýhodnější.
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Ing. Roupec informoval senátory, že 27. 2. proběhne společné jednání LK AS VUT a komise
pro strategii a rozvoj RVŠ k novele zákona o střetu zájmů. Dále senátorům sdělil podrobnější
informace ohledně vyhlášky k akreditacím.
V diskuzi upozornil prof. Dub na tendence ovládnout VŠ korporacemi prostřednictvím
správních rad a doporučil sledovat činnost jednotlivých poslanců.
Ing. Dvořák se dotázal prof. Křupky, zda již proběhla komunikace s prorektorem Grmelou
ohledně přepočítání RIV bodů. Pan proděkan odpověděl, že komunikace proběhla, zatím však
bez výsledků.
Další dotaz Ing. Dvořáka se týkal stravování doktorandů v průběhu prázdnin v menze na
FEKTu, neboť dle vyjádření ředitelky KaM je toto záležitostí dohody mezi fakultami. Doc.
Katolický odpověděl, že o této skutečnosti nebyl informován, s děkankou FEKTu se však na
otevření menzy i pro doktorandy FSI v případě nutnosti určitě domluví.
Doc. Štětina podal doplňující informace k metodice hodnocení VaV, která bude platit pro
období 2016 - 2020, 80% však zůstane zafixováno dle minulého období, nově se bude
hodnotit pouze zbývajících 20%. Bude vytvořen registr výzkumných pracovníků, podle
současného stanoviska Technopolisu nepatří Ph.D. studenti mezi výzkumné pracovníky. Pro
FSI je také důležité, aby byla hodnocena fakulta a ne univerzita jako celek.
Na dotaz prof. Spousty, co by senát mohl v těchto záležitostech učinit, reagoval RNDr. Popela
žádostí o zasílání připomínek a argumentů. Pan děkan informoval, že proděkan Křupka se
účastní oponentního řízení a podává připomínky. V návrhu je zatím obsaženo hodnocení
malých jednotek, záleží na univerzitě, jakým způsobem je nastaví.
ad 5) Doplnění Vědecké rady FSI – předložení
Před zasedáním rozeslal pan děkan senátorům návrh na rozšíření VR FSI o prof. Ing.
Michaela Valáška, DrSc., děkana FS ČVUT v Praze a doc. Ing. Petra Blechu, Ph.D., ředitele
ÚVSSR na FSI VUT v Brně.
Usnesení: AS FSI schvaluje zkrácení předkládací lhůty na 14 dní.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 6) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2015 –
schválení
Poslední verzi pravidel obdrželi senátoři mailem, provedené změny okomentoval na zasedání
pan tajemník.
Ing. Návrat informoval senátory o jednáních FK, která proběhla celkem 5x a kterých se
zúčastnili i další členové AS a vedení FSI, na jednom ze zasedání byli členové komise
seznámeni s analýzou dopadů pravidel. FK doporučuje provádět analýzu i v následujících
letech. FK na poslední schůzce přijala usnesení, ve kterém doporučuje vedení FSI předložit
tabulkovou část rozdělení dotace finančních prostředků v excelovských (živých) tabulkách.
Všechny připomínky FK byly do pravidel zapracovány a FK je doporučuje ke schválení.
Doc. Martišek doplnil, že LK se také pravidly zabývala a její připomínky byly též
zapracovány.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT
v Brně pro rok 2015 ve znění ze dne 26. 2. 2015.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdrželi se: 0
V diskuzi pan tajemník uvedl, že on je proti poskytování „živých“ excelovských tabulek
z důvodu nepřehlednosti jednotlivých verzí. K tomuto názoru se připojil i Ing. Roupec.
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Doc. Grepl vznesl návrh, zda by bylo možné zpřístupnit např. jenom odkaz na tabulku.
Ing. Ramík je toho názoru, že tabulky by měly být k dispozici, neboť by bylo možno sledovat
postup.
Pan děkan přislíbil, že se danému problému bude s tajemníkem věnovat.
ad 7) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2014 – předložení
Informace k rozeslané Zprávě o hospodaření podal na zasedání tajemník FSI.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů, které se týkaly stipendijního fondu.
Pan děkan dodal, že od 1. 9. 2014 nabyla účinnosti nová směrnice (Směrnice děkana 3/2014),
která upravuje podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a čerpání ze stipendijního
fondu by se mělo snížit o cca 800 tisíc ročně, k dalšímu snížení výdajů dojde změnou ceny
děkana na cenu průmyslových partnerů.
ad 8) Hodnocení doktorského studia
Analýzu hodnocení doktorského studia, které aktuálně řeší Směrnice děkana 3/2013,
přednesla na zasedání Ing. Votavová.
Každý doktorand je hodnocen bodovým systémem v oblasti tvůrčí, studijní a pedagogické,
přičemž každým rokem studia musí dosáhnout určitého minimálního počtu bodů, jinak je
penalizován. Hodnocení za studijní a pedagogické aktivity je konkretizováno přímo ve
směrnici, hodnocení za tvůrčí aktivity se řídí platnou metodikou, která přiděluje body pouze
za patenty a nelze zhodnotit aplikovaný výzkum. Dalším problémem je, že v IS nejsou vidět
aktuální body.
Prof. Křupka informoval, že metodiku hodnocení diskutoval s prorektorem Buršou.
V současné době je prakticky jediná možnost získání bodů za publikační výstupy. Pan
proděkan s prorektorem se shodli, že je třeba posílit funkci školitele. Na CVIS bude dán
podnět, aby bylo možno body v IS rozklíčovat.
RNDr. Popela vyjádřil názor, že pokud má doktorand vykazovat body za pedagogiku, měl by
mu příslušný ústav výuku umožnit.
Prof. Dub se zamýšlel na tím, zda nehodnotit doktorandy podle jiných kritérií než z RIV
bodů.
Podle doc. Štětiny by měly být definovány činnosti doktorandů a stanoveny termíny, do kdy
musí být splněny, Mgr. Vašík se přiklání k pozitivní motivaci doktorandů oproti současné
penalizaci, je však třeba nastavit kritéria pro objektivní hodnocení.
Prof. Křupka upřesnil, že v současnosti je v hodnocení dominantní plnění postupových
kritérií, studentů, kteří jsou penalizováni snížením stipendia, je cca 20 ročně. Pan proděkan
přislíbil, že připraví návrh nové směrnice.
Usnesení: AS FSI na základě proběhlé diskuze doporučuje vedení FSI zabývat se kritérii
hodnocení studentů doktorského studia.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 9) Zástupce AS FSI ve výběrové komisi
Na ÚVSSR proběhne výběrové řízení na místa 2 odborných asistentů.
Zástupce AS FSI RNDr. Popela, náhradník Ing. Roupec.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdrželi se: 1
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ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 12. 3. 2015 v zasedací místnosti ÚK.
Program příštího zasedání:
- Předložení rozpočtu
- Doplnění VR
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 11) Různé
Ing. Dvořák upozornil, že byl sice otevřen most mezi FSI a FEKTem, studenti se ale
nedostanou zpátky, byl ale ubezpečen, že v 1. patře je průchod zpřístupněn oboustranně.
Doc. Záděra vznesl dotaz ohledně rámcové smlouvy na pořizování výpočetní techniky. Pan
děkan odpověděl, že termín k podání nabídek je 27. 2. 2015.
Ing. Paloušek se otázal, zda existuje nějaký termín pro instalaci informačního systému areálu
FSI. Pan děkan odpověděl, že tato záležitost souvisí s dostavbou A1. V této souvislosti doc.
Záděra vznesl požadavek, aby na vrátnici byla pro návštěvy, dodavatele apod. k dispozici
mapka areálu.
Ing. Ramík upozornil na akce, související s propagací studia na FSI a vyjádřil přání, aby se na
nich objevovalo více zajímavých věcí a aby se jich účastnily další ústavy. Proděkan Hlinka
uvedl, že před každou akcí oslovuje paní Růžičková ústavy a shromažďuje vhodné propagační
materiály, vše závisí na ochotě ústavů.
Ing. Votavová se dotázala, zda v souvislosti s rekonstrukcí areálu uvažuje vedení FSI o
rozšíření areálové knihovny. Pan děkan odpověděl, že pokud se podaří získat projekty OPVV
prioritní osy 2, je v plánu i rozšíření a modernizace knihovny. Zatím se uvažuje její umístění
ve stávajícím patře, záleží však na projektu, v jehož rámci se plánuje komplexní revitalizace
infrastruktury pro výuku.
RNDr. Popela otevřel otázku posílení wi-fi v areálu fakulty. Ing. Roupec odpověděl, že
zařízení na zpřístupnění wi-fi byla již zakoupena.

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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