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ZÁPIS  Č .  1 2  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  6 .  4 .  2 0 0 4  

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Lenka Landryová, CSc. a 

Ing. Jan Burkovič, Ph.D.) 
6 členů studentské komory AS FS (omluven Ing. Oldřich Učeň, nepřítomen 
Dušan Desnica), 
hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., tajemnice FS Ing. Zdeňka Kmitová 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS – děkan FS prof. Horyl 
2) Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2003 
3) Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2004 
4) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 
Informace z vedení FS podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

• Proběhlo výběrové řízení na obsazení 6 míst vedoucích kateder na FS. O uchazečích 
hlasovala komise tajným hlasováním. Změny budou provedeny od 1. května 2004. 
Vedoucí kateder budou jmenováni rektorem, dekrety jim předá děkan FS. Výsledky 
výběrového řízení: 

 katedra mechaniky - 337, doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D., 

 katedra pružnosti a pevnosti - 339, prof. Ing. Jan Fuxa, CSc., 

 katedra energetiky - 361, prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc., 

 katedra obrábění a montáže - 346, doc. Dr. Ing. Josef Brychta, (konkurzu se 
zúčastnil i doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica), 

 katedra částí a mechanismů strojů - 347, doc. Dr. Ing. Miloš Němček, 

 katedra robototechniky - 354, prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. 

• Ve dnech 5. až 6. září 2005 proběhne na FS setkání děkanů strojních fakult z ČR a SR. Od 
7. do 9. září 2005 proběhne vědecká konference k 55. výročí založení Fakulty strojní VŠB 
- TU Ostrava. Přípravou konference byl pověřen prof. Ing. Josef Jurman, CSc. 

• Na FS je záměr připravit učební texty pro distanční vzdělávání - e-learning. Jako 
zodpovědný pracovník za tuto oblast byl vedením FS jmenován doc. Ing. Radim Farana, 
CSc., který bude placen formou navýšení osobního příplatku z prostředků děkanátu FS. 
Cílem je zachování počtu posluchačů na FS v budoucích letech a akreditace distanční 
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formy výuky. 

• Po dohodě s rektorem FS navrhla Ing. Vratislava Kulhánka (ŠKODA AUTO, a. s.) na 
udělení čestného titulu dr.h.c. za podíl na rozvoji průmyslu v ČR a za spolupráci s FS 
VŠB-TUO. 

• Informace o zpracování materiálu ”Why not study doctoral degree programme abroad?” 
proděkankou FS Ing. Sylvou Drápkovou, Ph.D., ve kterém je představena VŠB-TUO a FS 
v angličtině. Jde o součást příprav studia v doktorském studijním programu pro studenty v 
Arab Academy for Science & Technology and Maritime Transport (AASTMT) 
v Alexandrii v Egyptě. Letos tam má zájem zahájit od září studium celkem 10 studentů, 
kteří si mohou vybrat z partnerských škol - Bristol, Glasgow, FS VŠB-TUO. Na pracovišti 
Arabské akademie budou vedeni zahraniční studenti v doktorském studijním programu 
kombinovaného studia z Egypta a Saúdské Arábie pod vedením lektorů. Disertační práce 
budou vypracovány a oponovány výlučně v angličtině. V současné době probíhá 
akreditace 5 oborů doktorského studijního programu FS s výukou v angličtině. Informace 
o spolupráci s prof. C. S. Irgensem. 

• MTVC v čele s prof. Dobrovským, ve kterém má FS 30-procentní podíl, letos skončí. Byl 
proto podán návrh v rámci akce Výzkumná centra II na nové výzkumné centrum, které by 
navazovalo na dobíhající. V tomto navazujícím výzkumném centru má FS opět 30-
procentní podíl, 10-procentní podíl má Vysokoškolský ústav chemie materiálů, tj. kolektiv 
prof. Weisse, kde by se měl za FS zapojit doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Skupina prof. 
Dejla a prof. Moravce z FS se zapojila do návrhu na nové výzkumné centrum, který 
podává prof. Macek z ČVUT Praha (výzkum spalovacích motorů). 

• V prezenční formě studia v Šumperku byly ke stávajícím oborům přidány do nabídky 2 
další obory, které lze zvolit po 3. semestru: obor ”Dopravní technika”, garantovaný 
Institutem dopravy a specializace ”Ochrana přírody a životního prostředí” (pomocí 
volitelných a povinně volitelných předmětů) v rámci oboru ”Technika tvorby a ochrany 
životního prostředí”, garantovaný katedrou energetiky. Podmínkou pro otevření bude v 
obou případech minimálně 15 přihlášených studentů. 

• doc. Doležalová informovala na KD o výsledcích studia v Matematice I ke dni 20. 3. 
2004. 41 % studentů uspělo, 30 % studentů neuspělo (201 studentů) a 29 % studentů 
nepřišlo ke zkoušce (191 studentů). Počet udělených zápočtů z Matematiky I je 432. Z 
těch, kteří uspěli u zkoušky z Matematiky I, má jen 17 studentů ”výborně”, 86 má ”velmi 
dobře” a 167 má ”dobře”. Na Matematiku II chodí 473 studentů (na seznamu bylo 649 a 
zahájilo 522). Po zimním semestru musí mít student min. 20 CP, aby postoupil dále - 
může tedy chybět Matematika I + 1 předmět. Co se týče předmětu Konstruktivní 
geometrie, na seznamu bylo 634 studentů, nastoupilo 450, zůstalo 444 studentů. Výuka 
byla přesunuta do 2. semestru, takže nejsou zatím známy výsledky zkoušení. 

• Na úvod zasedání KD jsou zvání studenti, kteří úspěšně obhájili na FS doktorát. Stručně 
seznámí vedení FS s výsledky a je jim následně děkanem FS předán keramický znak FS v 
rámečku jako upomínkový předmět. 

 

Ad 2  Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2003 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na uzavření 

hospodaření FS za rok 2003. (Tento materiál byl v předstihu před zasedáním senátu předán po 
jednání ekonomické komise FS členům této komise, předsedovi senátu a předsedům 
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jednotlivých komisí senátu a místopředsedovi studentské komory AS FS, u kterých byl k 
dispozici pro ostatní členy senátu.) Po výkladu děkana FS, který zdůraznil celoroční snahu 
vedení FS dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, materiál doplnila komentářem tajemnice FS Ing. 
Zdeňka Kmitová. 

Vedení fakulty navrhlo uzavřít hospodaření fakulty za rok 2003 v části neinvestičních 
prostředků za všechny činnosti pracovišť fakulty bez uplatnění postihu při rozdělení 
prostředků v roce 2004. 

Kladný hospodářský výsledek FS 1 022 000 Kč vedení fakulty navrhuje rozdělit do 
Fondu odměn ve výši 722 tis. Kč a Stipendijního fondu ve výši 300 tis. Kč. Děkan FS uvedl, 
že z Fondu odměn budou v nejbližší době odměněni pracovníci FS, kteří učili v uplynulém 
období v Šumperku, a dále ti, kteří prováděli nábor na středních školách. 

Vedení fakulty navrhlo uzavřít hospodaření FS za rok 2003 v části čerpání 
investičních prostředků Fondu rozvoje majetku (vznikl zůstatek 592 078 Kč). Děkan FS 
informoval o svém jednání s rektorem a kvestorem o tomto zůstatku a způsobu jeho čerpání 
fakultou v roce 2004. 

• Kladné stanovisko ekonomické komise FS přednesl její předseda Ing. Rostislav Kubala, 
CSc., který materiál doporučil senátu ke schválení. 

O návrhu na uzavření hospodaření FS za rok 2003 bylo hlasováno s tímto výsledkem 
(v době hlasování nebylo 7 členů senátu přítomno, 3 přišli až po hlasování): 

 Pro hlasovalo  16 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2003 byl přijat jednomyslně. 

 
Ad 3  Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2004 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na rozdělení 
prostředků FS pro rok 2004. (Tento materiál byl v předstihu před zasedáním senátu předán po 
jednání ekonomické komise FS členům této komise, předsedovi senátu a předsedům 
jednotlivých komisí senátu a místopředsedovi studentské komory AS FS, u kterých byl k 
dispozici pro ostatní členy senátu.) 

Děkan FS informoval, že dotace na studenta se zvýšila o cca 5000 Kč/student, proto 
VŠB-TUO dostala více prostředků na vzdělávací činnost oproti loňsku, takže se dostalo při 
rozdělování více prostředků i na fakultu, než loni. 

Děkan FS informoval, že mu tyto větší prostředky na FS umožní: 

 výplatu plné výše dalšího platu, který je v rezervě rektora (FS jej nemusí použít na 
krytí ztrát), 

 snížení režie z výzkumných záměrů na 20 % (loni bylo 30 %), 

 zachování celkové výše osobních příplatků na FS (i při zvýšení tabulkových platů o 
10 %), osobní příplatky budou změněny od 1. května 2004, 

 rozdělit pracovištím FS 2 mil. Kč neinvestičních prostředků (loni to bylo 1,8 mil. 
Kč), 
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 přidělit děkanátu neinvestiční prostředky ve stejné výši, jako loni, 

 vyčlenit 100 000 Kč pro katedry s dělenou výukou (platí pro první 3 semestry studia 
v bakalářském studijním programu, týká se laboratorní výuky v celém semestru, tj. 
ne počítačové). Týká se to kateder 345, 346 a 352. 

Děkan FS dále informoval, že v návrhu na rozdělení prostředků na FS pro rok 2004 
byly osobní příplatky rozděleny na pracoviště FS v souladu s kritérii pro rozdělování 
prostředků na FS, tj. nebyl využit klouzavý průměr, který by vzal v úvahu i stav v předchozím 
roce a následně by byl vypočten aritmetický průměr. 

Dosud není vyjasněna výše režie MTVC - loni byla 670 tis. Kč, pro letošní rok se 
bude ještě jednat. 

Požadavek na rektora, týkající se podpory výuky na externích pracovištích FS ve výši 
1 mil. Kč, není v návrhu uveden, ale byl rektorem akceptován. V průběhu roku by měl být 
rozpočet FS navýšen ještě o tuto částku. 

Co se týče investičních prostředků, FS dostala při rozdělení na VŠB-TUO 6,3 mil Kč, 
2,5 mil. Kč vyměnila za NIP. Návrh na rozdělení zbývajících 3,8 mil. Kč je následující 
(upřesnění tabulky č. 3/2004 ve složce): 

 0,8 mil Kč na projekty pracovišť FS, 

 2 mil. Kč k rozdělení pracovištím fakulty dle kritérií pro rozdělování, 

 1 mil Kč rezerva fakulty (její rozdělení bude vedením fakulty upřesněno a po 
projednání v ekonomické komisi FS bude předloženo ke schválení AS FS) 

• Kladné stanovisko ekonomické komise FS přednesl její předseda Ing. Rostislav Kubala, 
CSc., který materiál doporučil senátu ke schválení. 

O návrhu na rozdělení prostředků na FS pro rok 2004 (s upřesněním tabulky č. 3/2004 
ve složce) bylo hlasováno s tímto výsledkem (v době hlasování nebyli 4 členové senátu 
přítomni - viz záhlaví zápisu): 

 Pro hlasovalo  19 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na rozdělení prostředků na FS pro rok 2004 byl přijat jednomyslně. 

 
Ad 4  Různé 
• Ing. Šárka Tichá, Ph.D. vznesla dotaz na způsob úhrady posudků bakalářských a 

diplomových prací pro rok 2004. Tajemnice fakulty Ing. Zdeňka Kmitová odpověděla, že 
posudky hradí pracoviště FS a poskytla materiál ”Doporučené maximální sazby úhrad za 
externí činnost na Fakultě strojní VŠB-TUO”. 

• Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl CSc. informoval o plánovaném termínu promocí na FS na 
pátek 2. července 2004 (v pěti skupinách). 

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

• Předseda disciplinární komise doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. svolal zasedání této komise 
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na 22. dubna 2004 v místnosti D206. Členové komise (Ing. Jan Burkovič, CSc., Ing. 
Tadeáš Szlachta, Ph.D., Ing. Michal Richtář, Ing. Jindřich Frič, Tomáš Repaský a Jiří 
Weber) se mají dostavit na 14:00 hodin. Studenti, kteří dlouhodobě nehradí poplatky 
spojené se studiem, jsou pozváni dopisy na 14:30 hodin. 

• V souladu s časovým plánem doplňovacích voleb do studentské komory AS FS se mohou 
kandidáti přihlašovat do pátku 9. dubna 2004 u Ing. Jindřicha Friče. V úterý 13. dubna 
2004 budou kandidáti do SK AS FS zveřejněni. Ing. Jindřich Frič informoval, že je dosud 
přihlášeno 5 kandidátů. Volby do SK AS FS proběhnou v týdnu od 26. do 30. dubna 2004. 

• Zasedání AS VŠB-TUO je naplánováno na úterý 4. května 2004 v místnosti D206 (hodina 
bude upřesněna) 

• ve středu 5. května 2004 se uskuteční studentský Majáles, bude rektorské volno 

• v úterý 11. května 2004 proběhne Sportovní den VŠB - TUO 

• v úterý 18. května 2004 proběhne zasedání VR FS od 9:00 hodin v místnosti D206 

• Místnost D206 pro další zasedání AS FS je zamluvena na 25. května 2004 a 22. června 
2004 vždy od 14:00 hodin 

• Vědecká rada VŠB-TUO je naplánována na pátek 4. června 2004 

 

 

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


