Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI v Brně dne 28. 3. 2002
Přítomni: Dle presenční listiny
Omluven: Dr. Druckmüller, Dr.Popela
Návrhová komise: Dr.Jaroš, zástupce SKAS
Zasedání řídil: RNDr. Spousta
Program:
1) Úvod
2) Předložení návrhu rozdělení Dotace finančních prostředků na FSI pro rok 2002tajemník Ing. V. Kotek, Ing. P. Ramík.
3) Studijní plány a časový plán výuky pro školní rok 2002/2003
-proděkan M. Doupovec, RNDr. J. Dočkal
4) Informace z vedení fakulty
5) Volba místopředsedy a předsedů komisí AS FSI
6) Různé
ad 1) Úvod
Zasedání zahájil RNDr. Jiří Spousta, který přivítal hosty: pana tajemníka FSI, Ing.Kotka, a proděkana
Doc.Ing.Doupovce a všechny přítomné senátorky a senátory.
ad 2) Předložení návrhu rozdělení Dotace finančních prostředků na FSI pro rok 2002
V úvodu tohoto bodu Ing. Ramík za ekonomickou komisi AS FSI uvedl průběh sestavování návrhu
rozdělení dotace finančních prostředků a jeho obsah a předal slovo tajemníkovi fakulty.
Pan tajemník Kotek oznámil, že návrh je rozdělen do textové a tabulkové části a podotkl, že podíl
VUT jako celku procentuelně poklesl jak ve “Vzdělávací činnosti” (zdroj “A”), tak v oblasti
“Výzkumu a vývoje”(zdroj “B”) a to i přes nárůst výkonu ve vědě a výzkumu, což je potřeba vážně
vzít do úvahy při diskusích o dalším vývoji v této oblasti.
Dotace ze strany MŠMT pro VUT na vzdělávací činnost pro rok 2002 je navýšena o 12%, ale
z tabulek vyplývá, že mírně poklesl procentuální podíl VUT mezi ostatními veřejnými školami
v nároku na dotaci. Předložený materiál vychází ze zachování poměru “A”:”B” tak, jak byl pro fakultu
stanoven na úrovni VUT (75,2:24,8) a nikoliv MŠMT (88,4:11,6). V důsledku toho je posílen “vliv”
ukazatele “B”, což v současné době, kdy dva ústavy svým výkonem v této oblasti představují více než
50% z celkového výkonu fakulty, vedlo k tomu, že se musely v předloženém návrhu hledat rezervy
v investiční oblasti tak, aby mohla být zajištěna stabilita mzdových fondů i zbývajících ústavů. Na
druhé straně by ale fakulta bez těchto finančních prostředků „generovanými“ těmito výkonnými
ústavy byla v situaci daleko složitější.
Návrh rozdělení dotace finančních prostředků na FSI pro rok 2002 je rozdělen do několika částí,
senátoři a senátorky jej obdrželi i s přílohami a tabulkami a tvoří přílohu tohoto zápisu.
Pan předseda Spousta poděkoval panu tajemníkovi za přednesený návrh rozpočtu na rok 2002 a vyzval
přítomné k diskusi.
Po diskusi, které se zúčastnili mj. doc. Münsterová, Ing.Ramík, Dr. Jaroš, Ing. Roupec a další, se
přistoupilo k hlasování o zkrácení předkládací lhůty (tohoto závažného dokumentu – viz jednací řád
AS FSI) ze čtyř na dva týdny.
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ad 2a) Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje zkrácení předkládací lhůty ze 4 týdnů na 2 týdny.
Hlasování: pro – 29, proti – 0,
Usnesení bylo schváleno.

zdržel se – 0

ad 3) Studijní plány a časový plán pro školní rok 2002/2003
Proděkan M.Doupovec rozdělil tento bod do tří částí:
1) Časový plán akademického roku 2002/2003
2) Studijní plány
3) Informace o uplatnění § 60 Zákona o VŠ ve vzdělávací činnosti
Pan proděkan pohovořil o přijímacích zkouškách, kde je datum stanoveno vedením FSI, dále rozvrhl
jednotlivé semestry, státní zkoušky a zmínil se o režimu zkoušení.
Délka zkouškového období je stejná jako loni, ale je možno požádat o zkoušku o prázdninách, dále se
prodlužuje zkouškové období o jeden týden na konci srpna. Na tento termín (který ale vyučující není
povinnen vypsat) se mohou studenti přihlásit bez předchozí žádosti proděkanovi.
Časový plán akademického roku 2002/2003 je přílohou tohoto zápisu.
Stujdijní plány musí vycházet z Dlouhodobého záměru fakulty (DZ FSI - ten schvaluje AS FSI). Tento
dlouhodobý časový plán je až do roku 2005 a musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem VUT
v Brně (DZ VUT schvaluje AS VUT - plyne ze zákona o VŠ). V DZ VUT se fakulta přihlásila ke
snížení hodinové dotace “přímé” výuky na 24 hodin týdně, a proto muselo dojít k odpovídajícím
úpravám studijních plánů. Pan Dr. Dočkal za studijní komisi AS FSI se k těmto plánům vyjádřil
kladně a konstatoval, že nedošlo k výrazným problémům při jeho sestavování, poněvadž návrh vznikl
na základě dohody se všemi řediteli ústavů, kterých se snížení hodinové dotace týká. Studijní komise
AS FSI doporučuje, aby VR FSI tyto studijní plány, které odrážejí snížení “přímé” hodinové týdenní
zátěže studenta FSI, ke schválení.
Pro bakalářské studium to provedlo vedení fakulty.
Studentská komora se těmito změnami bude muset také zabývat, neboť snížení přímé hodinové
týdenní dotace výuky nesmí v žádném případě vést k poklesu kvality výuky, tudíž musí dojít ke
zvýšení podílu samostudia, samostatných projektů a konzultací studentů s učiteli.
K tomuto tématu proběhla diskuse.
Dr. Dočkal navrhl, aby byly tyto změny doporučeny Vědecké radě ke schválení a doc. Doupovec
z pověření pana děkana přednesl jeho názor a to, že vedení FSI nechce v příštích letech pokračovat ve
snižování hodin, ale tento stávající návrh podporuje a s navrhovanými změnami souhlasí.
Návrh usnesení:
Akademický senát FSI projednal předložený návrh a úpravy studijních a časových plánů a
nemá námitek k těmto změnám.
Hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení bylo schváleno.
Dále pan proděkan se zmínil o proběhlé studentské anketě, hodnotící kvalitu výuky a přístupu
jednotlivých pedagogů. Povinnost organizovat tuto anketu vyplývá ze zákona o VŠ a musí se
pravidelně ročně opakovat. Anketa byla již vyhodnocena - informace budou předány jednotlivým
ředitelům ústavu a ten svým podřízeným umožní seznámit se s jejich hodnocením.

2

ad 4) Volba místopředsedy a předsedů komisí
Byla ustanovena volební komise a to ve složení:
Konečný Tomáš
Vaněk Petr
Jegla Zdeněk, Ing.
Tato volební komise byla jednohlasně schválena.
Dr.Jaroš za legislativní komisi přečetl podmínky, za kterých se volí předsedové jednotlivých komor a
předsedové pracovních komisí.
Nejdříve byly nahlášeny návrhy po komorách.
Za kandidáta na předsedu zaměstnanecké komory AS byl navržen Ing. Jan Roupec, který byl poměrem
hlasů 20 pro, 2 hlasy neplatné zvolen předsedou zaměstnanecké komory AS FSI.
Za studentskou část byl zvolen stávající místopředseda Tomáš Konečný.
Dále následovala volba předsedů jednotlivých pracovních komisí oběma komorami AS:
Za předsedu legislativní komise byl zvolen: Dr. Jaroš M.
Za předsedu ekonomické komise byl zvolen: Ing. Ramík P.
Za předsedu studijní komise byl zvolen: Dr. Dočkal J.
Za předsedu komise pro vědy a výzkum: prof. Vlach B.
Za předsedu informační komise:Ing. Jedelský J.

pro – 25
pro – 26
pro – 27
pro – 26
pro – 27

ne – 3
ne – 2
ne – 1
ne – 2
ne – 1

Body různé a informace z grémií byly přesunuty na příští jednání AS.
Příští zasedání se bude konat za čtrnáct dní a to 11. 4. 2002, opět v zasedací místnosti děkana fakulty
budově A1, 3.poschodí, 13.00 hod.

Verifikoval: RNDr. Jiří Spousta
Zapsala dne 2.4.2002 Jana Stružková
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