Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 7. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 10. 4. 2003

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 16:45 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Martišek, Ing. Sekulová
prof. Druckmüller, doc. Pacal
Dr. Jaroš

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Volba předsedy Studentské komory AS FSI
4) Volba zástupce studentů v kolegiu děkana (čl. 26 odst. 4 písm. a Statutu FSI)
5) Návrh na jmenování nového člena VR FSI – doc. Ing. Zdeňka Skály, CSc. (EÚ)
6) Návrh na sloučení specializací „Motorová vozidla“ a „Spalovací motory“ oboru
23-35-8 „Dopravní a manipulační technika“ a studijního plánu nové specializace
(§ 27 odst. 2 písm. a zákona o VŠ) – konečné usnesení
7) Návrh na sloučení konstrukčního a technologického studijního směru ve
3. ročníku (proděkan doc. Doupovec)
8) Návrh změn ve struktuře studijních programů FSI navrhovaných k akreditaci
(proděkan doc. Doupovec)
9) Návrh změny pravidel pro zápis do 4. roku studia (proděkan doc. Chmelík)
10) Zástupci AS v komisích pro výběrová řízení
11) Návrh rozpočtu FSI na rok 2003 (Ing. Kotek)
12) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
13) Informace z grémií
14) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš zahájil zasedání a přivítal přítomné senátory a senátorky, pana
děkana a proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka.
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ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Martišek, Ing. Sekulová.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 24 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, prof. Druckmüller.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
Kontrola zápisu: bez připomínek.
Předseda AS FSI Dr. Jaroš zdůvodnil pozdější zaslání zápisu doplněním informacemi ze
zasedání RVŠ.
ad 3) Volba předsedy Studentské komory AS FSI
Dr. Jaroš zopakoval, že předseda SK AS FSI p. Tomáš Konečný na tuto funkci rezignoval od
3. dubna 2003. Je proto nutné zvolit nového předsedu Studentské komory, který je zároveň
místopředsedou AS FSI.
Předseda legislativní komise Dr. Martišek seznámil přítomné s legislativním rámcem volby,
která je upravena Volebním a jednacím řádem AS FSI (Příloha 1, čl. 3 a 4). Právo volit
předsedu Studentské komory AS FSI má každý člen Studentské komory, který je přítomen na
zasedání. Volba má být tajná a musí se jí zúčastnit nadpoloviční většina členů komory.
Podmínky volby byly splněny, na zasedání je přítomno 11 členů Studentské komory AS FSI
z celkového počtu 12. Volbu řídí volební komise sestavená ze členů AS FSI. Volba bude
provedena volebním lístkem, do kterého bude vepsáno jméno kandidáta.
Návrh volební komise: Tomáš Konečný, Ing. Roupec, Ing. Kundrát.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 2
Na předsedu Studentské komory AS FSI byl navržen jediný kandidát – sl. Daniela Čechová.
Výsledky volby:
přítomno
11 voličů
sl. D. Čechová
10 hlasů
neplatný (prázdný) 1 volební lístek.
Předsedou studentské komory (druhým místopředsedou) AS FSI byla zvolena
sl. Daniela Čechová.
ad 4) Volba zástupce studentů v kolegiu děkana (čl. 26 odst. 4 písm. a Statutu FSI)
Bývalý předseda Studentské komory AS FSI Tomáš Konečný rezignoval na funkci zástupce
studentů v kolegiu děkana. Na jeho místo byla navržena nově zvolená předsedkyně
Studentské komory AS FSI Daniela Čechová.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
ad 5) Návrh na jmenování nového člena VR FSI - doc. Ing. Zdeňka Skály, CSc. (EÚ)
Pan děkan podal AS FSI návrh na jmenování nového člena VR FSI doc. Ing. Skály, CSc.
dopisem zaslaným předsedovi AS FSI. Nyní informoval o osobě doc. Skály blíže.
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Předseda AS Dr. Jaroš konstatoval, že se v této fázi jedná o návrh, který musí projít obvyklou
schvalovací procedurou. Vzhledem k předpokládanému termínu dalšího řádného zasedání AS
FSI navrhl zkrácení předkládací lhůty.
Návrh usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu návrhu na jmenování nového člena VR
FSI doc. Ing. Zdeňka Skály, CSc. do 24.dubna 2003.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Návrh na sloučení specializací „Motorová vozidla“ a „Spalovací motory“ oboru
23-35-8 „Dopravní a manipulační technika“ a studijního plánu nové specializace
(§ 27 odst. 2 písm. a zákona o VŠ) – konečné usnesení
Předseda AS Dr. Jaroš konstatoval, že návrh byl projednán na minulém zasedání. Studijní
komise nemá k návrhu připomínky. Všechny legislativní podmínky projednávání tedy byly
splněny a konečné usnesení může být přijato.
Návrh usnesení: AS FSI souhlasí se sloučením specializací „Motorová vozidla“ a „Spalovací
motory“ oboru 23-35-8 „Dopravní a manipulační technika“ a akceptuje důvody, které
k tomuto kroku vedly. Souhlasí s návrhem studijních plánů nově vzniklé specializace.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Návrh na sloučení konstrukčního a technologického studijního směru ve
3. ročníku (proděkan doc. Doupovec)
O důvodech, které vedly vedení fakulty k tomuto návrhu, informoval proděkan doc.
Doupovec:
• Hlavním důvodem je skutečnost, že pro naprostou většinu oborů není podstatné, zda
studenti studovali konstrukční nebo technologický směr.
• Ředitelé řady ústavů písemně navrhují sloučení obou směrů.
• Předložený návrh sjednoceného třetího ročníku řeší případné rozdílné požadavky
jednotlivých oborů formou povinně volitelných předmětů.
• Konkrétní návrh studijního plánu sjednoceného třetího ročníku je uveden na internetové
adrese:
http://www2.fme.vutbr.cz/studium/plan/23008.130.shtml/tisk.
• V tomto návrhu je možné ještě provést drobné změny, např. změnit zařazení předmětů do
semestrů.
ad 8) Návrh změn ve struktuře studijních programů FSI navrhovaných k akreditaci
(proděkan doc. Doupovec)
Proděkan doc. Doupovec se zmínil o některých důvodech, které k tomuto návrhu vedly (mj.
tlak na nový model MS jako nadstavby, resp. pokračování BS; skutečnost, že nelze
akreditovat dva obory se stejným názvem, byť jeden v BS a druhý v MS; končící akreditace
některých studijních programů atd.). Navrhované změny se týkají následujících oblastí:
• Zavedení tří nových oborů tříletého navazujícího magisterského studijního programu:
konstrukční obor, technologický obor a informatika. Tyto nové obory budou mít prvním
rokem společný (tzv. diferenční) ročník. Budou určeny jak pro absolventy profesních
oborů bakalářského studijního programu, tak i pro absolventy profesně orientovaných
oborů na jiných VŠ.
• Změna struktury dvouletých navazujících studijních programů.
• Přesun bakalářského oboru „Mechatronika“ ze studijního programu „Strojírenství“ do
studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství“.
• Sloučení dosavadních oborů „Konstrukce strojů“ a „Strojírenská technologie“ a jejich
přesun z bakalářského studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství“ do
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bakalářského studijního programu „Strojírenství“. Tato změna je v souladu
s projednávaným návrhem na sloučení současného třetího ročníku MS.
• Všechny navrhované změny včetně tabulek popisujících strukturu studijních programů
fakulty obdrželi členové senátu předem elektronickou poštou.
• Tentýž návrh bude předložen VR fakulty na příštím zasedání.
ad 9) Návrh změny pravidel pro zápis do 4. roku studia (proděkan doc. Chmelík)
Změna se týká pětiletého magisterského studijního programu. Navrhuje se zvýšit současný
limit 70 kreditů pro zápis předmětů ve 4. roce studia pro studenty s neukončeným I. stupněm
na 85 kreditů, tj. na úroveň 2. a 3. roku studia. Zabrání se tím odkládání předmětů 4. roku
studia do jeho 5. roku.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje zkrácení předkládací lhůty k předloženým návrhům
v bodech 7), 8), 9) programu do 24.4.2003 a pověřuje studijní komisi k jejich projednání.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Zástupci AS v komisích pro výběrová řízení
Ing. Roupec informoval o své účasti jako zástupce AS FSI ve výběrovém řízení na přijetí
dvou asistentů ÚPEI.
Předseda AS FSI informoval, že Dr. Popela, který byl schválen jako zástupce AS FSI do
komise pro výběrové řízení na místo ředitele ÚMI, se vzhledem k prodloužení zahraniční
stáže nebude moci řízení zúčastnit.
Návrh usnesení: AS FSI bere na vědomí nahrazení RNDr. Popely jako zástupce AS FSI
v komisi pro výběrové řízení na místo ředitele ÚMI Dr. Chvalinovou. V případě její neúčasti
navrhuje jako zástupce AS FSI prof. Druckmüllera.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
ad 11) Návrh rozpočtu FSI na rok 2003 (Ing. Kotek)
Tajemník FSI informoval o předkládaném návrhu rozpočtu FSI na rok 2003. Uvedl mj., že:
o meziroční nárůst dotace VUT za výukovou činnost se snížil z cca 12 % (2002) na 6 %,
o u nespecifikovaných prostředků na vědu a výzkum došlo ke změně názvu na
„specifikované“,
o celkový nárůst dotace VUT +3,7 % ani nevyrovnává propad z r.2002,
o u FSI došlo k nárůstu dotace za výukovou činnost o 5,2 %, avšak k poklesu dotace za VaV
–1,4 %.
Předložený návrh respektuje dříve přijatá pravidla. Účelové dotace (projekty) nejsou do
rozpočtu zahrnuty.
Dále podrobněji informoval o způsobu rozdělení dotací na úrovni fakulty. Hlavní změny
oproti loňskému roku jsou tyto:
o dochází ke změně vah jednotlivých kritérií při přidělování NEI na ústavy (+5 % podle
výuky, –5 % celkový objem projektů v CEPu),
o u mzdových prostředků:
část „MPD“ (cca 900 tis. Kč) rozdělí děkan, ze zbytku (cca 300 tis. Kč) bude dotován
nárůst základních platů při dosažení vědeckých hodností,
„MPC“ činí cca 16,7 % z celkových rozpočtových MP; z této části budou hrazeny
mzdy pracovníků děkanátu a TPO, údržba a rozvoj počítačových sítí a informačního
systému, funkční příplatky proděkanů, členů AS a RVŠ a ředitelů ústavů,
z kritérií pro přidělování „MPA“ na ústavy byl vyřazen počet odborů ústavu,
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v části „MPB“ byl jako jediné kritérium ponechán celkový objem finančních
prostředků projektů v CEPu, snížený o prostředky převedené na jiné subjekty.
Podrobné zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu je uvedeno v textové části návrhu.
Zastupující předseda FK doc. Pacal poté informoval o projednání návrhu ve finanční komisi a
předsednictvu AS FSI a důvodech, které vedly k souhlasu s návrhem.
Návrh usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu návrhu na rozdělení dotace finančních
prostředků na FSI VUT v Brně pro r.2003 do 24.dubna 2003.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
V rámci projednávání tohoto bodu dále informoval Ing. Ramík o návrhu FK na stanovení
funkčních příplatků členů AS FSI – akademických pracovníků (návrh odměn členů AS FSI –
studentů byl již přijat na zasedání AS FSI dne 13.2.2003). Návrh byl rozeslán elektronickou
poštou. Navrhovaná výše příplatku činí 1.200,– Kč/měsíčně pro předsedu AS FSI, 600,–
Kč/měsíčně pro předsedy komisí a 400,– Kč/měsíčně pro ostatní členy AS FSI.
Předseda AS Dr. Jaroš upozornil, že výši funkčního příplatku předsedy a členů AS FSI
stanoví děkan, u členů AS FSI na návrh předsedy AS FSI. Na dotaz místopředsedy AS Ing.
Roupce, zda je možno se tohoto příplatku vzdát, odpověděl v tom smyslu, že na základě
písemné žádosti člena AS FSI mu navrhne nulovou výši příplatku.
Návrh usnesení: AS FSI souhlasí s doporučením finanční komise k výši funkčních příplatků
předsedy a členů AS FSI.
Hlasování:
pro: 23
proti: 1
zdržel se: 3
ad 12) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 24.4.2003 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
Předběžný program:
– schvalování návrhu děkana na jmenování nového člena VR doc. Skály,
– návrh na sloučení konstrukčního a technologického studijního směru ve 3. ročníku
(konečné usnesení),
– návrh změn ve struktuře studijních programů FSI navrhovaných k akreditaci (konečné
usnesení),
– návrh změny pravidel pro zápis do 4. roku studia (konečné usnesení),
– návrh na rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro r.2003.
Zasedání předsednictva AS FSI se bude konat v úterý 22.4.2003 ve 14.00 hod. v místnosti
A3/603.
ad 13) Informace z grémií
Doc. Píška informoval o výzvě k novelizaci vyhlášky MF č.504/2002.
Prof. Druckmüller informoval o prvním zasedání nově jmenované Vědecké rady FSI.
ad 14) Různé
Ing. Kotek připomněl otázku včasné přípravy nových výzkumných záměrů, které budou
výhledově jedním z hlavních zdrojů financování fakulty.
Poté bylo zasedání ukončeno.
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Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 15.4.2003
Přílohy:
o prezenční listina
o návrh děkana FSI na jmenování nového člena VR FSI - doc. Ing. Zdeňka Skály, CSc.
o studijní plány oboru 23-35-8 Dopravní a manipulační technika, specializace 01 –
Motorová vozidla a spalovací motory, pro 1. a 2. ročník studia.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI

6

