Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 17. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
24. 11. 2016

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 15:40
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Daňková, Ing. Galas
Ing. Druckmüllerová, Mgr. Hoderová
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Informace vedení fakulty
4. Informace z grémií
5. Informace o přípravě nového Statutu FSI VUT v Brně
6. Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2017/2018 a do
navazujícího magisterského studia na ak. rok 2017/2018 – konečné usnesení
7. Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok
2017/2018 – konečné usnesení
8. Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků
na ÚM a ÚMTMB
9. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Tesař, proděkani prof.
Křupka, doc. Fuis a doc. Hlinka a Mgr. Oxana Rudá.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Daňková, Ing. Galas
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Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Druckmüllerová, Mgr. Hoderová
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Z důvodu nepřítomnosti zástupců FSI v AS VUT navrhuje doc. Pacal projednat bod 4 po
projednání bodu 7.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání beze změn.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 1

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Pan děkan poděkoval studentské komoře za uspořádání pietního aktu k 17. listpopadu.
- 22. 11. proběhlo akademické shromáždění, na kterém byli oceněni nejlepší
pedagogové (za FSI Mgr. Hoderová a doc. Pospíšil) a dále byly uděleny medaile. Za
FSI obdržel zlatou medaili prof. Ženíšek, stříbrné prof. Kaneta a Ing. Jansa, pamětní
medaili doc. Mazůrek. Cenu rektora obdrželi Ing. Nečas, Ing. Trubačová, dále pak
studenti reprezentující FSI na soutěži EBEC a studenti Formule Student.
- FSI získala jeden projekt OP VVV ve výzvě excelentní výzkumné týmy.
- Byl podán projekt Horizont 2020 Teaming (společný projekt FSI VUT, FS ČVUT, FS
VŠB, TU München a Svazu průmyslu a dopravy).
- Proběhly kontroly na projektech NETME (v NPÚ hodnocení A, z hodnocení
udržitelnosti OP VaVpI zatím nejsou známy závěry).
- Probíhá diskuze nad rozpočtem VUT a limity financovaných studentů.
- 2. 12. proběhnou doktorské promoce a 13. 12. docentské promoce.
- V budově A1 byla otevřena kavárna.
- Probíhá příprava institucionální akreditace, v současné době se vybírají oblasti
vzdělávání, FSI počítá s akreditacemi v oblasti strojírenství, energetiky, dopravy,
fyziky a matematiky.
Informace doc. Hlinky:
- Jsou připravovány nové weby VUT. Spuštění vutbr.cz je plánováno na 3. čtvrtletí
2017, fakultní weby budou spuštěny v 1. čtvrtletí 2018.
Poté pan děkan odpovídal na dotazy senátorů ohledně akreditací.
Doc. Záděra vznesl dotaz, zda do konce roku dojde ke změně ve výpočtu mezd za dokončení
projektů.
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Pan tajemník odpověděl, že si je tohoto problému vědom a již požádal pana kvestora o pomoc
rektorátu.
ad 4) Informace z grémií
Z důvodu účasti na sněmu RVŠ nejsou na dnešním zasedání přítomni zástupci FSI v AS
VUT, RNDr. Popela však senátory informoval mailem. Vzhledem k závažnosti
projednávaných problémů doc. Pacal doporučil senátorům řádně se zaslanými materiály
zabývat. Dále doc. Pacal informoval senátory o schůzce, která proběhla včera ráno a na které
kvestor předal zástupcům v RVŠ témata k projednávání. Jednalo se zvláště o problematiku
veřejné podpory v souvislosti s udržitelností OP VaVpI v prioritní ose 2 z r. 2010 a otázku
nerespektování společného stanoviska vysokých škol a Akademie věd ve věci připravované
normy o hospodářských činnostech.
Mgr. Vašík vznesl dotaz na skutečnost, že VUT získalo na rozdíl od ostatních univerzit pouze
1 excelentní výsledek. Doc. Katolický odpověděl, že výsledek VUT je na rozdíl od ostatních
100%, problémem může být samotné hodnocení, články jsou hodnocené hlavně podle
citovanosti, u nových publikací citace nabíhají postupně.
ad 5) Informace o přípravě nového Statutu FSI VUT v Brně
Dne 1. 9. 2016 nabyla účinnosti Novela zákona o vysokých školách č. 137/2016.
V souvislosti s přípravou nového Statutu informovala ve své prezentaci Mgr. Oxana Rudá
senátory o změnách a novinkách, které tato novela přináší. Dále seznámila senátory se
zásadami a postupy vyplývajícími ze Správního řádu, kterými se bude muset fakulta řídit.
Pracovní verzi Statutu Mgr. Rudá již zaslala k připomínkování děkanu fakulty a předsedovi
legislativní komise. Návrh bude dále zaslán ředitelům ústavů a na příštím zasedání předložen
AS FSI.
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2017/2018 a do
navazujícího magisterského studia na ak. rok 2017/2018 – konečné usnesení
Doc. Fuis informoval o úpravách, které byly ve směrnicích provedeny na základě připomínek
legislativní komise (směrnice neobsahují odkaz na Statut FSI, ve směrnici pro bakalářské
studium je definováno ukončení střední školy, je doplněn odstavec Rozhodnutí o přijetí a
v podmínkách prominutí přijímací zkoušky je doplněn nový obor).
Mgr. Hoderová upozornila, že ve směrnici pro NMS v odkaze na Statut VUT chybí článek 31,
který je nutno doplnit.
Usnesení č. 1: AS FSI VUT schvaluje směrnici děkana „Pravidla pro přijímací řízení a
podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech v akademickém roce
2017/2018“ ve znění ze dne 24. 11. 2016.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2: AS FSI VUT schvaluje směrnici děkana „Pravidla pro přijímací řízení a
podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v
akademickém roce 2017/2018“ ve znění ze dne 24. 11. 2016.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1

3

ad 7) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok
2017/2018 – konečné usnesení
Prof. Křupka seznámil senátory se změnami, které byly provedeny na základě připomínek
studijní a legislativní komise. Do směrnice nebyla zahrnuta připomínka legislativní komise
ohledně stanovení minimální úrovně požadavků nezbytných pro přijetí ke studiu, protože
jednotlivé ústavy mají odlišné požadavky, ve směrnici tedy zůstává pouze požadavek
ukončeného magisterského studia technického nebo přírodovědného zaměření.
Usnesení: AS FSI VUT schvaluje Směrnici děkana pro přijímací řízení v doktorských
studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2017/2018 ve znění ze dne
23. 11. 2016.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa akademických
pracovníků na ÚM a ÚMTMB
Zástupcem AS FSI na ÚM byl navržen prof. Dub.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdrželi se: 0
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Matoušek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 1
Zástupcem AS FSI na ÚMTMB byl navržen prof. Štětina.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 18. zasedání byl navržen na čtvrtek 12. 1. 2017 nebo 19. 1. 2017 dle časových
možností vedení VUT.
Program:
- Diskuze s rektorem a kvestorem
- Statut FSI
Hlasování:
pro: 26
proti:0
zdrželi se: 0
ad 10) Různé
Na připomínky senátorů ohledně tabulí v posluchárnách a otlučeného sádrokartonu pan
tajemník odpověděl, že 2. 1. 2017 nastoupí nový vedoucí facility managementu, který bude
tyto problémy řešit.
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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