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ZÁPIS  Č .  3  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  2 9 .  1 1 .  2005  

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří 

Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 
5 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Ivan Kedroň, Ing. Lenka 
Petřkovská, Ing. Jan Povýšil), 
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) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a 
magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro 
akademický rok 2006/2007 

3) Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
Fakulty strojní na období 2006 – 2010 

4) Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2006 

5) Různé 
 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 
• Zpráva o habilitačních a jmenovacích řízeních 

- na VR FS 7. 6. 2005 proběhlo úspěšné habilitační řízení doc. Ing. Zdeňka Folty, Ph.D. 

- na VR FS 4.10. 2005 proběhlo úspěšné habilitační řízení doc. Ing. Lenky Landryové, 
CSc. 

- od 1. 11. 2005 jmenován do funkce docenta Ing. Josef Novák, CSc. rektorem prof. Ing. 
Tomášem Čermákem, CSc. 

- Ing. Jiří Fries, Ph.D. je připraven předstoupit před VR FS dne 28. února 2006. 

- na VR FS 22. listopadu 2005 proběhla řízení ke jmenování profesorem – doc. Ing. 
Dagmar Juchelková, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Zegzulka, Ph.D. 

- Proděkan doc. Dr. Ing. Vladimír Mostýn převzal 29. 11. 2005 profesorský titul z rukou 
slovenského prezidenta doc. JUDr. Ivana Gašparoviče, CSc. 

• V matrice (zapsání studentů do databáze studentů) je zapsáno na FS 2623 studentů ve 
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všech 3 studijních programech, což je pro bakalářský a magisterský program cca o 110 
studentů více než minulý rok. 

• Informace o pořádaných imatrikulacích v Třinci (dne 9. 10. 2005 – uskutečněny 
naposled), Šumperku (dne 20. 10. 2005) a Ostravě (dne 25. 10. 2005). 

• Proděkan doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica zhotovil dokument Research Activity Report 2004 
(náklad100 kusů). 

• Proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. připravil výběr středních škol pro návštěvy 
s prezentací FS. 

• Informace o odměnách studentům doktorského studijního programu prezenční formy 
studia. Odměny budou korigovány vedoucími pracovišť a školiteli. 

• Rektor prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. uvolnil z rezervy rektora 20 % z celkové výše 
mezd jako mimořádnou odměnu , která bude vyplacena v prosincové mzdě. 

• FS poskytne částku Kč 200 000,- k dispozici vedoucím pracovišť FS pro ocenění 
pracovníků s největšími pedagogickými úvazky a navštěvující externí pracoviště. 

• Informace o zvýšeném zájmu firem o absolventy FS: firma Behr Czech (Mnichovo 
Hradiště); ARAKO, spol. s r. o. (Opava), Semiservis, Rieger CZ, spol. s r. o. 
(Kopřivnice), FM Proles CZ (Frýdek-Místek), Visteon-Autopal, s. r. o. (Nový Jičín, 
Rychvald) Huismann (Staříč) aj. 

• Dne 6. 12. 2005 se koná večírek FS (vstupné Kč 100,-). 

• Byly schváleny zvýšené částky mimořádných stipendií Kč 3 000,- za nejlepší bakalářské 
práce a Kč 8 000,- za získání červeného diplomu. 

 

 

Ad 2  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském a magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB –
 TU Ostrava pro akademický rok 2006/2007 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek 
pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Fakultu strojní 
VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2006/2007. Návrh uvedl proděkan doc. Ing. Radim 
Farana, CSc. 

 
Navržená pravidla a podmínky byly projednány a členové legislativní a pedagogické 

komise k nim vyjádřili své připomínky: 

- Ing. Šárka Tichá, Ph.D. (pedagogická komise) – v částech 1.b, 2.b Způsob a lhůta pro 
podávání přihlášek nahradit v odrážce zasláním vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky 
spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení v termínu výše uvedeném za dále uvedeném. 

- doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. (legislativní komise) – část 2.1 Způsob vyrozumění uchazečů o 
dosažených výsledcích při přijímací zkoušce je vhodné příští léta slohově upřesnit. 

Diskuze: 

Ing. Šárka Tichá, Ph.D. – diskutována stanovená výše váženého studijního průměru 
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z předcházejícího bakalářského studia alespoň 66 bodů (ze 100) jako podmínky pro přijetí ke 
studiu navazujícího magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“. Vedení fakulty 
přislíbilo diskuzi k této otázce po vyhodnocení výsledků příštího přijímacího řízení. 

Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – odůvodnění výše poplatků za podání přihlášky Kč 500,- (v 
případě použití elektronické přihlášky Kč 450,-). Vysvětlení podal proděkan doc. Ing. Radim 
Farana, CSc. – výše poplatků je odvozena dle vzájemné dohody fakult VŠB – TU Ostrava. 

 O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském a magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2006/2007 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a 
magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 
2006/2007 byla přijata jednomyslně. 

 

 

Ad 3  Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
AS předložen a okomentován děkanem FS prof. Ing. Petrem Horylem, CSc. návrh 
Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní 
na období 2006 – 2010. 

Návrh dlouhodobého záměru na období 2006 – 2010 byl projednán a schválen na 
zasedání VR FS dne 22. 11. 2005. 

Připomínky: Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. a Ing. Jan Burkovič, Ph.D. poukázali na možnost 
změny slovního vyjádření 31 profesor na 31 profesorů (viz strana 10 odst. 4), což bude 
korigováno v příštích dokumentech. 

 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010 v předloženém znění bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 
strojní na období 2006 – 2010 byl přijat jednomyslně. 
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Ad 4  Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2006 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
AS předložen a okomentován děkanem FS prof. Ing. Petrem Horylem, CSc. návrh 
Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní 
na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2006. 

Výše uvedená aktualizace dlouhodobého záměru byla projednána a schválena na 
zasedání VR FS dne 22. 11. 2005. 

 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2006 v předloženém 
znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 
strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2006 byla přijata jednomyslně. 

 

 

Ad 5  Různé 
Informace o vyplácení stipendií podal proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc.: 

- Byl sdělen předpoklad zvýšení prospěchových stipendií v následujících letech. 

- Poukázal na problém povinnosti FS VŠB – TUO vyplatit prospěchová stipendia i těm 
studentům, kteří stipendia odmítají přijmout z důvodu jejich zahrnutí do příjmů rodiny. 

- Od 1. ledna 2006 bude jedním z hodnotících kritérií pro přiznání ubytovacího stipendia 
pouze délka studia, požadavek studia v prvním studijním programu bude vypuštěn. 

- Předpokládaná výše ubytovacího stipendia Kč 960,-/studenta. 

Bc. Petr Navrátil – požadavek na zveřejnění seznamu navštěvovaných SŠ (seznam bude 
zaslán emailem všem členům AS FS). 

Ing. Jan Burkovič, Ph.D. – diskuze o návštěvě SŠ 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. podal návrh na hlasování o zařazení Ing. Radima 
Janalíka, CSc. do ekonomické komise AS FS. 

O návrhu na členství v ekonomické komisi AS FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Ing. Radim Janalík, CSc. byl zvolen členem ekonomické komise jednomyslně. 
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Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. poděkoval senátu za spolupráci a popřál mnoho úspěchů 
do nového roku. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB – TUO: 

• 6. 12. 2005 od 10:00 v místnosti D206 setkání ředitelů středních škol 
• 6. 12. 2005 od 17:30 večírek FS (Polský dům) 
• 13. 12. 2005 zasedání AS VŠB – TUO od 13:00 hodin v místnosti D206 
• 19. 12. 2005 začátek vánočních prázdnin 
• 13. 1. 2006 konec výuky v zimním semestru akademického roku 2005/2006 
• 17. 1. 2006 Den otevřených dveří FS VŠB – TUO (9:00 a 11:00 v místnosti C4) 
• 20. 2. 2006 zahájení výuky v letním semestru akademického roku 2005/2006 
• 24. 2. 2006 VR VŠB - TUO 
• 28. 2. 2006 VR FS 
• 8. 3. 2006 Symbióza 2006 – setkání zástupců firem s managementem univerzity a 

pedagogy 
• 28. 3. 2006 slavnostní VR VŠB - TUO 
• 16. 5. 2006 VR FS 
• 2. 6. 2006 VR VŠB – TUO 
• 3. 10. 2006 VR FS 
• 6. 10. 2006 VR VŠB – TUO 
• 16. 11. 2006 slavnostní VR VŠB – TUO ke Dni studentů 
• 28. 11. 2006 VR FS 
• 8. 12. 2006 VR VŠB - TUO 
 
 

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

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


