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ZÁPIS Č .  8  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  28.  11 .  2000 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (nepřítomen Ing. Michal Richtář) 

6 členů studentské komory AS FS (Ludmila Holbová omluvena, Markéta 
Dohnalová nepřítomna) 

 hosté: prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., proděkan pro rozvoj Fakulty strojní,  
Ing. Zdeňka Kmitová, tajemnice Fakulty strojní. 

 
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 z jednání ekonomické komise FS 

4) Informace ze zasedání AS VŠB-TUO 

5) Informace o doplňovacích volbách do studentské komory AS FS 

6) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 
Informace podal prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., proděkan Fakulty strojní. V úvodu uvedl, 
že jde pouze o doplnění, protože podrobné informace byly podány děkanem FS na 
shromáždění akademické obce FS 7. listopadu 2000. 

• Materiály k reakreditaci obsahující strukturované studium byly již předány na MŠMT, 
preference bakalářského studia ze strany MŠMT, od akademického roku 2001/2002 se 
předpokládá zahájení strukturovaného studia. 

• Udržení počtů studentů na FS je otázkou i ekonomickou, při přidělování prostředků ze 
strany MŠMT se do koeficientu zahrnuje propadovost studentů po 1. ročníku. Na FS po 
1. ročníku odchází 60 až 70 % studentů, čímž se snižují přidělené prostředky. Asi 30 % 
studentů odcházelo po 3 ročníku studia. FS již učinila řadu opatření pro snížení 
propadovosti, řešit to bude i strukturované studium, osnovy bakalářského studia by měly 
být vstřícnější studijní úrovni a schopnostem studentů. 

• Získávání všech druhů grantů, posuzování podílu vědeckého výkonu a publikace jsou 
důležitými kritérii při přidělování prostředků z MŠMT. Je návrh, aby podíl přímé výuky v 
kritériích činil jen 60-65 %. Publikovat je zapotřebí především v zahraničí. 

• Personální situace na FS: profesoři mají věkový průměr nad 60 let, docenti nad 50 let. 
Profesoři nad 65 let jsou akreditační komisí přijímáni s výhradami. Profesoři a docenti, 
kteří neměli publikace za poslední tři roky rovněž nejsou příznivě hodnoceni akreditační 
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komisí. 

Diskuse: 

Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.: otázka, zda jsou známy důvody odchodu studentů FS, které 
předměty tento odchod způsobují, průzkum až na úroveň pedagoga. 

prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.: přicházejí hůře připravení studenti ze středních škol, 
matematika a fyzika má na středních školách malý rozsah hodin, matematika je nepovinný 
předmět při maturitách. Řada studentů FS se nedostavila ke zkoušce z matematiky. V nových 
studijních plánech je provedeno rozložení předmětů na předměty s menšími hodinovými 
rozsahy do jednotlivých semestrů. Je rovněž sledováno zatížení studenta – doporučuje se 
maximálně 30 hodin týdně povinné docházky. 

Ing. Zdeněk Konečný: školné a stanovisko FS k jeho zavedení 

prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.: většina technických škol byla proti zavedení školného, 
školné se zavádí v případě delšího studia než je standardní délka studia plus 1 rok. 

 

Ad 2 Návrh na změnu Statutu FS 
prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. jako zástupce děkana FS předložil návrh vedení FS sloučit 
katedry 343 (Katedra hornických strojů) a 344 (Katedra výrobních strojů a konstruování) a 
vytvořit katedru 340 (Katedra výrobních strojů a konstruování). Uvedený návrh vzešel po 
projednání na obou katedrách, jedním z důvodů byl klesající počet studentů v tomto oboru. 

Obor “Výrobní a procesní inženýrství” je širokým konstrukčním oborem pro akreditaci. 

Doc. Ing. J. Mikolajek, CSc. odešel do důchodu, prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. je dočasně 
pověřen řízením obou kateder. 

Místo vedoucího katedry Výrobních strojů a konstruování bude obsazeno na základě 
výběrového řízení na vedoucího katedry. Sloučení kateder bylo projednáno s oběma 
katedrami. 

Změna Statutu FS se týká článku 19 “Členění fakulty”, ve kterém se vypouští “343 Katedra 
hornických strojů” a místo čísla “344” u Katedry výrobních strojů a konstruování se nově 
zavádí číslo “340”. 

Diskuse k tomuto bodu:  

doc. Ing. František Helebrant, CSc.: sloučením získávají obě minulé katedry, katedra 344 
personálně posílí pro akreditační řízení, katedra 343 již měla málo studentů. 

Bylo přistoupeno k hlasování o změně statutu: 

Návrh byl přijat (17-0-2) 
Předseda AS FS rozešle schválený návrh změny Statutu FS senátorům AS VŠB – TUO spolu 
s návrhem na jeho projednání na nejbližším zasedání AS VŠB – TUO. 

 

Ad 3 Informace z jednání ekonomické komise FS 
• Ing. Rostislav Kubala, CSc.: Ekonomická komise FS se sešla ve středu 22. listopadu 2000 

s vedením Fakulty strojní, aby projednala připomínky z pracovišť ke kritériím pro 
rozdělování finančních prostředků. Připomínky byly takového rázu, že jejich realizace by 
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stávající kritéria ovlivnila jen zcela zanedbatelně, ale jejich posuzování by bylo velmi 
obtížné. 

Proto ekonomická komise dospěla jednoznačně k závěru ponechat pro rok 2001 v platnosti 
kritéria stávající, schválená AS FS dne 30. 11. 1999. 

• Ing. Zdeňka Kmitová, tajemnice fakulty informovala o nedokrytí odpisů ve výši cca 5 mil. 
Kč odpisů v rozpočtu fakulty, které bylo postupně řešeno zapojením příjmů, převody z 
rezervy rektora, převody režií z výzkumných záměrů (CEZů). Předpokládaný hospodářský 
výsledek - ztráta 200 tis. Kč nebude překročena za podmínky, že katedry dodrží rozpočet 
na provoz i čerpání grantů. Projekt Kontakt může ovlivnit výši hospodářského výsledku, 
protože refundace naběhlých nákladů z technických důvodů zřejmě proběhne až v příštím 
roce. Ztráta se bude krýt z rezervního fondu FS. 

Diskuse k tomuto bodu:  

prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.: dotaz, zda vedení FS předpokládá v závěru roku rozdělení 
dodatečných prostředků na katedry, jak tomu bývalo v minulých letech. 

Ing. Zdeňka Kmitová – vzhledem k očekávané ztrátě v hospodaření FS se nepředpokládá. 

 

Ad 4 Informace ze zasedání AS VŠB-TUO 

• Vystoupení rektora o přípravě rozpočtu na rok 2001, který by měl být mírně navýšen. 
Dále informoval o připravované restrukturalizaci studia, která bude zásadní změnou, 
vyzvedl zdařilou rekonstrukci rektorátu a rekreačního školicího střediska. 

• Vystoupení prorektora pro finanční politiku a organizaci prof. Nejezchleba: principy 
financování včetně přehledu dotačních titulů (viz příloha zápisu č. 4/2000 AS VŠB -
TUO). Dále informoval o přípravách nového schématu řízení a změnách v organizaci 
VŠB. 

• Vystoupení prorektora pro investiční výstavbu a rozvoj prof. Wyslycha: podkročení 
nákladů na rekonstrukci budovy "A" rektorátu cca o 12 mil. Kč, což umožnilo další 
drobnější akce v oblasti investic. 

• Informace o činnosti RVŠ a financování vysokých škol (viz graf přílohy zápisu č. 4/2000 
AS VŠB -TUO). 

• Schválení předloženého návrhu změny Stipendijního řádu FS VŠB-TUO. 

• Představení nových členů AS VŠB-TUO. 

 

Ad 5 Informace o doplňovacích volbách do studentské komory AS FS 

Informace podal Pavel Martínek. Týkaly se průběhu voleb a doporučeních pro zvýšení zájmu 
u studentů zejména z nižších ročníků. 

 

Ad 6 Různé 
Předseda AS FS informoval o důležitých termínech a datech, mimo jiné o příštím zasedání 
AS VŠB-TUO, které proběhne 12. prosince 2000 ve 13:00 v místnosti D206. 

• 22. ledna 2001 - obhajoby 9 projektů Fondu rozvoje VŠ, místnost B2 (v sekci G1 
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povinnost účasti studenta při obhajobě). 

• 25. ledna 2001 - proběhne druhý Den otevřených dveří na FS, místnosti C2 a C3. 

• 13. února 2001 - mimořádné zasedání VR FS k výzkumným záměrům 

• 20. března 2001 řádné zasedání VR FS 

• 16. května 2001 sportovní den VŠB-TUO. 

• doc. Čada podal informaci o VR FS 28. listopadu 2000 (habilitační řízení Ing. Františka 
Kristoforyho, CSc., profesorské řízení doc. Ing. Jiřího Tůmy, CSc.) 

• Ing. Landryová: Informace o oblasti celoživotního a distančního vzdělávání (viz příloha 
dopisu ze dne 2. 11. 2000 doc. Jan Kopečný). 

 

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

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


