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ZÁPIS Č .  7  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  30.  9 .  2003 

 
Přítomno: 11 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D., 

Ing. Michal Richtář, doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc., nepřítomen: doc. Ing. Michael 
Lichý, CSc.) 
7 členů studentské komory AS FS (omluven Dušan Desnica) 

 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. 

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Představení nových členů AS FS a jejich zapojení do komisí 
3) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 
Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. omluvil z jednání děkana FS prof. Ing. Petra 
Horyla, CSc. a proděkana FS prof. Ing. Antonína Vítečka, CSc., dr. h. c., následně podal z 
vední FS následující informace: 

• FS obdržela tabulky s počty studentů registrovanými ke dni 19. 9. 2003. 

 V doktorském studijním programu, v prezenční formě studia, studuje na FS 99 
studentů. Srovnání s jinými fakultami: FEI 131 studentů, FMMI 78 studentů, HGF 
50 studentů, EkF 47 studentů, FAST 34 studentů, FBI 13 studentů. 

 V doktorském studijním programu, v kombinované formě studia, studuje na FS 137 
studentů. Srovnání s jinými fakultami: FEI 113 studentů, FMMI 183 studentů, HGF 
219 studentů, EkF 240 studentů, FAST 85 studentů, FBI 23 studentů. 

 V období od 1. 11. 2002 až 20. 9. 2003 absolvovalo na FS 19 Ph.D. studentů. 
Srovnání s jinými fakultami: EkF 21 studentů, FAST 3 studenti, FBI 0 studentů, FEI 
12 studentů, HGF 16 studentů, FMMI 12 studentů. 

 Po termínu, určeném ke studiu, byly na FS vráceny práce k přepracování 7 
studentům doktorského studijního programu. 

• Nově přijatých studentů v doktorském studijním programu na FS, tj. od akademického 
roku 2003/2004, je v prezenční formě studia 44 a v kombinované formě studia 27. 

• Stipendium v max. výši 6.000 Kč měsíčně náleží studentům, kteří k termínu kontroly 
studia (15. 2. a 15. 8.) splní své studijní povinnosti dané jejich studijním plánem. Od 13. 
5. 2003 platí nový Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu 
na FS VŠB-TUO, který je k nahlédnutí na webových stránkách fakulty. 
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• K diskusi byla předložena možnost přerušení přidělení stipendia studentům v doktorském 
studijním programu v prázdninových měsících. O toto období by se mohla prodloužit 
doba jejich studia. Z diskuse vyplynulo, že současný systém i nová možnost řešení mají 
plusy i mínusy, takže řešení není jednoznačné. 

• Habilitační řízení: na příští VR FS dne 7. 10. budou obhajovány habilitační práce Ing. 
Zdeňka Kadlece, Ph.D. a Ing. Mojmíra Vrtka, Ph.D. (oba z katedry 361). Na VR FS dne 
25. 11. bude obhajovat svou habilitační práci Ing. Jiří Hrabovský, Ph.D. (Institut 
dopravy). 

• Vzrůstá kredit FS, což je znát z počtu uchazečů ze zahraničí o zahájení habilitačního 
řízení. 

• Přijímací řízení: do prezenční formy bakalářského studijního programu bylo přijato na FS 
724 nových uchazečů (tj. bez studentů již opakujících ročník). Do kombinované formy 
bakalářského studijního programu bylo přijato na FS 223 nových studentů (bez studentů 
již opakujících ročník). Oba údaje jsou včetně studentů, kteří studují v Šumperku. 

• FS předloží v nejbližším období materiály k akreditaci výuky v doktorském studijním 
programu v anglickém jazyce. 

• Připravují se opět náborové návštěvy středních škol pro akademický rok 2004/2005, které 
započnou od poloviny října, doporučuje se využít navázaných kontaktů z konce roku 
2002. 

• Připravuje se akreditace oboru “Ruční palné zbraně a střelivo” v kombinované formě 
bakalářského studijního programu v Uherském Brodě. 

• Návrhy změn v hodnocení pedagogické činnosti pro účely rozdělování prostředků na FS 
měly být pracovišti FS předloženy k dnešnímu dni, tj. 30. 9. 2003 (jde o možnost využití 
kreditostudentů k výpočtu pedagogické výkonnosti pracovišť). 

• Po odchodu Dr. Ing. Dalibora Kačmáře z FS nyní Komisi elektronizace FS předsedá doc. 
Ing. Radim Farana, CSc. 

• Ve dnech 2. a 3. 10. bude probíhat Investment fórum 2003 – prezentaci FS zajišťují 
proděkan FS prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. a proděkanka FS Ing. Sylva Drábková, Ph.D. 

• Vnitřní směrnice, která upravuje režim využívání mobilních telefonů pro služební hovory, 
stanovuje maximální proplácený limit 500 Kč měsíčně. 

• Na FS byl zaveden nový systém vypisování dovolené s přístupem přes web, který funguje 
od 1. 9. 2003. 

• Byly nově stanoveny doporučené maximální sazby úhrad za externí činnost na FS 
(posudky, autorské honoráře apod.) - platné od 1. 1. 2004. Jsou přílohou zápisu z porady 
vedoucích pracovišť FS ze dne 2. 9. 2003. 

• Školní časopis Akademik bude mít v letošním a příštím roce čísla, která budou věnována 
jednotlivým fakultám VŠB-TUO. FS bude mít své číslo uzavřeno ke dni 6. 1. 2004, za FS 
budou příspěvky do časopisu v předstihu shromažďovány u proděkanky Ing. Sylvy 
Drábkové, Ph.D. 

• Vedením FS bylo navrženo udělení medaile Georgie Agricoly prof. Ing. Jaromíru 
Polákovi, CSc. a prof. Ing. Jiřímu Lenertovi, CSc. 
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• V místnosti A333 byla nainstalována interaktivní tabule, která bude využívána při 
obhajobách v doktorských studijních programech. 

 

Ad 2   Představení nových členů AS FS a jejich zapojení do komisí 
Nové členy AS FS a jejich zapojení do komisí představil doc. Ing. Radek Čada, CSc. 

 
Ad 3 Různé 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval členy senátu o konání důležitých 
událostí na fakultě a škole: 

 3. 10. se koná zasedání VR VŠB - TU Ostrava 

 16. 10. je podzimní termín státních zkoušek a termín souborné zkoušky, na tento den je 
vyhlášeno děkanské volno. 

 21. až 24. 10. proběhne Gaudeamus, zodpovědný proděkan doc. Ing. Kamil Kolarčík, 
CSc. 

 19. 11. se koná slavnostní zasedání VR VŠB - TU Ostrava, na tento den bylo vyhlášeno 
rektorské volno. 

 25. 11. se koná zasedání VR FS  

 ve dnech 22. 12. 2003 až 2. 1. 2004 budou vánoční prázdniny (v roce 2003 je třeba mít 
6 dnů dovolené na toto období) 

 16. 1. 2004 končí zimní semestr akademického roku 2003/2004 

 18. 2. 2004 se bude konat souborná zkouška 

 na konec října nebo začátek listopadu je plánováno Shromáždění akademické obce FS, 
na kterém vystoupí se zprávami předseda AS FS a děkan FS. 

 

 
Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS. 

Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS. 


