Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 11. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 25. 9. 2003

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 15:40 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Martišek, Ing. Stejskal
Ing. Jelínek, Dr. Popela
Dr. Jaroš

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Studijní programy bakalářského studia oborů „Materiálové inženýrství“ a
„Technická aplikovaná ekologie“ – konečné usnesení (§ 27 odst.2 písm.a zákona o
VŠ)
5) Návrh směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2004/2005
6) Náměty na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT
7) Zástupci AS FSI v konkursních komisích (informace)
8) Stanovisko FSI k optimalizaci sítě středních škol (informace)
9) Interpelace zástupců FSI v AS VUT k úpravě cen SKM
10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
11) Informace z grémií
12) Různé
Zasedání řídil předseda AS FSI Dr. Jaroš. Před zahájením zasedání blahopřál k významnému
životnímu jubileu členu AS FSI doc. Pacalovi. Poté přivítal nové členy AS FSI doc. Škopána
(KAP) a Ing. Kláru Bönischovou (SK), která nastupuje na místo člena AS po odstupujícím
Ing. Konečném, a předal jim osvědčení o členství v AS FSI. Ze zdravotních důvodů se
členství v AS FSI a v AS VUT vzdal Ing. Jurák. V AS VUT jej nahradil Ing. Jelínek.
V AS FSI by měl být nahrazen sl. Kateřinou Malaskovou, tu se však doposud nepodařilo
kontaktovat. Akademický senát FSI tak má v danou chvíli pouze 35 členů.
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ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Martišek, Ing. Stejskal.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Jelínek, Dr. Popela.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Do programu byl na žádost proděkana Doupovce nově zařazen bod 5 – Návrh směrnice pro
přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005. Vzhledem k pozdějšímu příchodu pana
děkana a proděkanů (imatrikulace) budou jednotlivé body zařazovány na jednání operativně.
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 4) Studijní programy bakalářského studia oborů „Materiálové inženýrství“ a
„Technická aplikovaná ekologie“ – konečné usnesení (§ 27 odst.2 písm.a zákona
o VŠ)
Dr. Jaroš informoval, že studijní program oboru „Technická aplikovaná ekologie“ byl
předložen na květnovém zasedání a oboru „Materiálové inženýrství“ na červnovém zasedání.
Konečné verze byly senátorům zaslány elektronickou poštou.
AS FSI se k těmto záležitostem vyjadřuje na základě zákona o VŠ (§ 27 odst.2 písm.a).
Předseda studijní komise Ing. Jelínek informoval, že návrhy byly projednány bez připomínek.
Návrh usnesení: AS FSI projednal předložené návrhy studijních programů oborů „Technická
aplikovaná ekologie“ a „Materiálové inženýrství“ pro bakalářské studium dle VŠ zákona a
nemá k nim připomínky.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Náměty na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT
Dr. Jaroš informoval o tom, že mimo původní výzvy k aktualizaci vnitřních předpisů VUT byl
AS FSI vyzván předsedou AS VUT doc. Zbořilem k zaslání námětů na novelizaci VŠ zákona.
Podnět vychází z RVŠ. Protože termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 22.9.2003,
zpracovalo připomínky předsednictvo AS FSI. Jedná se zejména o problém zániku mandátu
studentských členů AS při přechodu mezi jednotlivými typy studia, který nabude významu
zejména po přechodu na strukturované studium. Dopis zaslaný předsedovi AS VUT doc.
Zbořilovi je přílohou zápisu.
Jediný další námět na novelizaci současných legislativních předpisů VUT zaslal doc. Spousta.
Podnět navrhuje upravit pravidla voleb do AS tak, aby studentské a zaměstnanecké členy AS
volila pouze příslušná část akademické obce (studenti členy SK a zaměstnanci členy KAP).
Za současného stavu (všichni volí všechny) rozhodují voliči o kandidátech, které v podstatě
ani nemohou dobře znát. Také by mělo dojít ke sjednocení pravidel na jednotlivých fakultách
VUT.
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Doc. Münsterová informovala o zasedání legislativní komise AS VUT, kterého se zúčastnil i
předseda AS VUT doc. Zbořil. Legislativní komise podala čtyři návrhy, které budou
předloženy AS VUT:
• Sjednotit způsob volby do AS fakult a AS VŠ – volby by měly být přímé a tajné.
Odstranit omezení platnosti voleb do AS s povinnou účastí voličů.
• Posílit akademickou samosprávu, a to zejména ve vztahu k ekonomickým a
hospodářským činnostem VŠ.
• Vyřešit problém sociálního postavení studentů – nestudentů po ukončení jednoho
studijního programu a pokračování v navazujícím studijním programu. Přerušení členství
v AS ošetřit ve Statutu VŠ.
• Upravit činnost disciplinární komise ve smyslu možnosti odvolat se proti rozhodnutí
komise fakulty na disciplinární komisi VŠ.
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o začátku akademického roku. V přijímacím řízení bylo do 1. ročníku
přijato cca 1400 studentů a 209 studentů do dalších studijních programů. Dále informoval o
slavnostním otevření „Inkubátoru VUT“.
ad 5) Směrnice pro přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005
O předložení směrnice informoval Dr. Jaroš. Její schvalování přísluší AS podle § 27 odst.1
písm.e zákona o VŠ. Písemný návrh byl předložen a rozeslán. Další projednávání proběhne
obvyklým způsobem. Konečné usnesení bude přijato na příštím zasedání.
S hlavními změnami oproti předchozímu roku seznámil senát proděkan doc. Doupovec. Tou
nejpodstatnější je skutečnost, že od akademického roku 2004/2005 již nebude nově zahajován
pětiletý magisterský studijní program, studenti budou přijímáni pouze do bakalářského studia
(tzv. strukturované studium).
ad 7) Zástupci AS FSI v konkursních komisích (informace)
Předseda AS FSI Dr. Jaroš informoval, že během prázdnin se konalo několik konkursních
řízení. V konkursních komisích má být podle řádu výběrového řízení i zástupce AS.
Vzhledem k nemožnosti jejich projednání senátem FSI je navrhl předseda AS. Komisi pro
výběrové řízení poté jmenoval děkan fakulty. Jednalo se o výběrová řízení na LÚ (zástupce
AS Dr. Jaroš), ÚST (doc. Horský) a ÚVSSaR (Ing. Roupec). Jmenovaní podali krátkou
informaci o průběhu výběrových řízení, jichž se zúčastnili.
Děkan fakulty dále podal žádost o návrh zástupce AS FSI pro výběrové řízení na ÚPEI.
Návrh usnesení: AS FSI bere na vědomí informaci zástupců AS FSI ve výběrových řízeních
během prázdnin. Jako zástupce AS FSI ve výběrovém řízení na ÚPEI navrhuje doc. Škopána
(ÚDT).
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 1
ad 8) Stanovisko FSI k optimalizaci sítě středních škol (informace)
Dr. Martišek informoval o dosavadním průběhu optimalizace jihomoravského středního
školství. Pan děkan pověřil proděkana Chmelíka, aby o celé záležitosti informoval na poradě
proděkanů VUT.
K tomuto bodu proběhla diskuse.
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ad 9) Interpelace zástupců FSI v AS VUT k úpravě cen SKM
Dr. Jaroš informoval o výrazném zvýšení cen SKM ve stravování (nárůst cen některých
položek až o 133 %).
K tomuto bodu proběhla bouřlivá diskuse.
Návrh usnesení: AS FSI pověřuje zástupce FSI v AS VUT iniciovat:
a) analýzu cen SKM vč. metodiky jejich stanovení,
b) změnu legislativy v tom smyslu, aby místo ředitele SKM bylo obsazováno výběrovým
řízením.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 23. 10. 2003 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
Předběžný program:
− směrnice pro přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005.
ad 11) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o plánovaném zasedání AS VUT (30.9.2003) a jednání
předsednictva RVŠ. Hlavním tématem byla pravidla financování VŠ (doporučeno neměnit
koeficienty jednotlivých typů VŠ, ale navýšit průměrnou částku na 1 studenta). Prohlášení
RVŠ k tomuto tématu bude přetištěno v Událostech VUT.
Dr. Popela informoval o návrhu pravidel pro rozdělování financí na VUT, která mají být
projednávána v nejbližší době.
ad 12) Různé
Dr. Popela informoval o tom, že i na základě jeho iniciativy byla uzavřena smlouva mezi
VUT a Maltskou universitou (bližší podrobnosti viz článek v Událostech). Přímé kontakty
s pracovníky FSI jsou možné a žádoucí.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 29.9.2003
Přílohy:
o Prezenční listina.
o Návrh oborů BS „Technická aplikovaná ekologie“ a „Materiálové inženýrství“ (podklady
pro akreditaci).
o Dopis předsedovi AS VUT doc. Zbořilovi s připomínkami k novelizaci zákona o VŠ.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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