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ZÁPIS  Č .  2  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  1 8 .  1 0 .  2005  

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Jiří Fries, Ph.D. a Ing. Radim 

Janalík, CSc.), 
7 členů studentské komory AS FS (omluven Ing. Ivan Kedroň), 
hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan FS pro bakalářské, 
magisterské studium a externí pracoviště doc. Ing. Radim Farana, CSc. 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na změnu Statutu FS 

3) Informace o studiu za akademický rok 2004/2005 

4) Různé 
 
Ad 1  Informace z vedení FS 
 

Informace podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

- Poděkoval všem členům senátu FS za pomoc při organizaci Mezinárodní vědecké 
konference pořádané při příležitosti 55. výročí založení FS VŠB - TUO. Konference 
čítala přes 800 účastníků vědecké části z 15 zemí světa. Zvláštní poděkování náleží doc. 
Ing. Radku Čadovi, CSc. za přípravu materiálů pro publikaci vydanou k 55. výročí 
založení FS. 

- Ve dnech 5. až 6. 9. 2005 se konalo setkání děkanů fakult strojního zaměření České 
republiky a Slovenské republiky v hotelu Montér v Ostravici, zúčastnilo se 12 fakult (11 
děkanů), řešena příprava obsahu zaměření výuky v Uherském Brodě aj. 

- Poděkování proděkance pro zahraniční a vnější vztahy Ing. Sylvě Drábkové, Ph.D. za 
práci na Výroční zprávě FS. 

- Informace o návštěvě předsedy vlády České republiky Ing. Jiřího Paroubka: Bylo 
představeno Centrum pokročilých inovačních technologií. Děkan prof. Ing. Ivo Vondrák, 
CSc. uvedl vizi Fakulty elektrotechniky a informatiky. Byla diskutována oblast životního 
prostředí v Dolní Lutyni. Byla přislíbena podpora VŠB - TUO. 

- Informace o zvýšeném zájmu firem o absolventy FS: firma Behr Czech (Mnichovo 
Hradiště) nabídla 26 témat diplomových prací; zaměstnání nabízí firmy ARAKO spol s. 
r. o. (Opava), Semiservis, Rieger CZ spol s. r. o. (Kopřivnice), Vítkovice a. s. 

- Byla diskutována kvalita absolventů FS - návrh klást studentům u státních závěrečných 
zkoušek otázky ze základů příslušného oboru. 
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- Děkan FS věnoval knihu prof. Ing. Janu Ondrouchovi, CSc. za 35 let spolupráce. 

Diskuze: 

Ing. Petr Kočí, Ph.D. – byly diskutovány otázky ze základů jednotlivých oborů a jejich 
sestavování. 
 
 
Ad 2  Návrh změny Statutu FS 

 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. podal návrh na změnu Statutu FS z důvodu 

existence nových celoškolských vnitřních předpisů. Návrh vysvětlil proděkan pro studium 
doc. Ing. Radim Farana, CSc. 

 
Navržená změna Statutu FS spočívala ve změně článku 4 „Vnitřní předpisy a normy 

FS“ odst. 2, kde byly vypuštěny následující odrážky (s posunutím označení písmeny): 
 
           c) Stipendijní řád FS VŠB – TUO, 

                       g) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním programu 
„Strojírenství“ na FS VŠB – TUO 

a v odstavci 3 byla přidána nová odrážka: 

                       k) Stipendijní řád VŠB – TUO. 
 

O návrhu na změnu Statutu FS v článku 4 odst. 2 a odst. 3 bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na změnu Statutu FS byl přijat jednomyslně. Změna Statutu FS bude 
předsedou AS FS předložena AS VŠB – TUO, aby mohla být schválena na zasedání AS VŠB 
– TUO dne 25. 10. 2005. 
 
 
Ad 3  Informace o studiu za akademický rok 2004/2005 

 
Informace podal proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. prostřednictvím prezentace 

v Powerpointu: 

- Počty studentů, kteří vykonaly SZZ v řádném a v letním termínu roku 2005: 

• Bakalářský studijní program - (207+15) v prezenční a (35+5) v kombinované formě 
studia 

• Magisterský studijní program - (146+22) v prezenční a (28+7) v kombinované formě 
studia 

- Závislost studijních výsledků VŠ na výsledcích SŠ – nebyla prokázána závislost na 
výsledcích maturitní zkoušky vykonané na SŠ.  

- Analýza výsledků studia - provedena analýza průchodnosti studia. Během 1. semestru 
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studia na FS ukončí studium cca 150 studentů, ve 2. semestru téměř 100 studentů a ve 3. 
semestru končí studium pouze jedinci. Zjištěno, že žádný předmět se nepodílí 
nadprůměrně na neúspěšnosti studentů při studiu na FS. 

- Průměrné dosažené výsledky z předmětů – nejhorší průměrné výsledky získávají studenti 
z předmětu Konstruktivní geometrie, nejlepší studijní průměr náleží předmětu Základy 
strojírenské technologie. 

- Výsledky přijímacího řízení v akademickém roce 2005/2006: 

• Bakalářský studijní program - 855 přijato a 511 nastoupilo v prezenční formě studia, 
277 přijato a 248 nastoupilo v kombinované formě studia. 

• Magisterský studijní program - 194 přijato v prezenční formě studia. 

• Pokles přijatých studentů v konzultačních střediscích Šumperku, Třinci a Uherském 
Brodě. 

• Celkově nastal pokles přijatých studentů na FS cca o 7 %. 

Diskuze: 

Ing. Petr Kočí, Ph.D. - poukázal na skutečnost nízké četnosti hodnocení studentů 100 body. 

Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. - vyslovil výhrady k osnovám předmětu Matematika. Otázka 
přeskupení hodin výuky bude řešena s doc.  RNDr.  Jarmilou Doležalovou, CSc. 

Tomáš Sucharda - upozornil na duplicitní obsahovou náplň předmětů Fyzikální měření a 
Fyzika. 

 
Ad 4  Různé 
Přehled nejbližších plánovaných událostí na FS a VŠB - TUO: 

• 25. 10. ve 13:00 v místnosti D206 volba kandidáta na rektora na zasedání AS VŠB - 
TUO 

• 25. 10. Imatrikulace a promoce FS (Dům kultury Vítkovice) 
• 1. 11. ve 14:00 v místnosti D206 zasedání AS FS 
• 16. 11. Den studentů (rektorské volno) 
• 22. 11. zasedání Vědecké rady FS (řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jiřího 

Zegzulky, CSc.) 
• 29. 11. ve 14:00 zasedání AS VŠB – TUO 
• 6. 12. v 9:00 v místnosti D206 setkání ředitelů středních škol 
• 6. 12. ve 14:00 v místnosti D206 zasedání AS FS (projednání a schválení 

dlouhodobého záměru FS na následujících 5 let) 
• 6. 12. v 17:30 večírek FS (Polský dům) 
• 19. 12. začátek vánočních prázdnin 
• 20. 2. zahájení výuky v letním semestru akademického roku 2005/2006 
• 8. 3. Symbióza 2006 – setkání zástupců firem s managementem univerzity a pedagogy 
 

Zapsala:  Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková, tajemnice AS FS. 

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


