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ZÁPIS Č .  10  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  5 .  6 .  2001 

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., prof. Ing. Pavel 

Macura, DrSc. a doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. omluveni) 
8 členů studentské komory AS FS 

 hosté: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan Fakulty strojní, Ing. Zdeňka 
Kmitová, tajemnice Fakulty strojní, 5 nových členů studentské komory AS FS 
podle výsledků doplňovacích voleb 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh čestného člena VR FS 

3) Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2001 

4) Změny ve složení studentské komory AS FS 

5) Volba nového předsedy a místopředsedy studentské komory AS FS 

6) Zajištění voleb děkana FS pro funkční období 2002 - 2005 

7) Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 

8) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 

Informace podal děkan Fakulty strojní, prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.: 

• Počet studentů v přijímacím řízení pro prezenční studium - 741, kombinované - 176, 
celkem - 917, ve druhém kole 8, s předpokladem 1050. Nezáleží však pouze na počtu, 
úroveň studentů přicházejících ze středních škol stále klesá. Letos se přijímá již do 
strukturovaného studia, od kterého se očekává nižší propadovost, větší počty aktivních 
studentů a tento výsledek by mohl být znát za 2-3 roky. V současnosti se již kladně odráží 
výsledky zásahů do studijního programu, které byly učiněny v důsledku velkých čísel 
propadovosti. Přesunem některých předmětů v rámci prvních semestrů studia se docílilo, 
že v letošním roce půjde k promoci o 60-70 studentů více než v minulých letech. 

• Akreditovány jsou všechny obory studijních programů, o které fakulta požádala. 

• Na VR FS dne 15. května 2001 bylo projednáno soukromé podnikání akademických 
pracovníků fakulty. Členové vědecké rady, zejména pak děkani strojních fakult, se 
k otázce znovuzavedení přihlašovací povinnosti vyjádřili kladně, rovněž vyjádřili podporu 
vedení FS. Z jednání vyplynuly závěry, které jsou uvedeny v zápisu z jednání VR FS. 
Všechna opatření budou přijímána formou doporučení z důvodu neexistující legislativy. 
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Problém soukromého podnikání je především otázkou morální a etickou každého 
pracovníka vysoké školy. 

• Na téže VR FS dne 15. května 2001 proběhla 2 habilitační řízení (Dr. Ing. Andréa 
Kalendová v oboru Strojírenská technologie a Ing. František Dušek, CSc. v oboru Řízení 
strojů a procesů) a jmenovací řízení profesorem u doc. Ing. Jana Fuxy, CSc. v oboru 
Aplikovaná mechanika. Dále bylo schváleno složení hodnotící komise pro jmenovací 
řízení profesorem u doc. Ing. Josefa Jurmana, CSc. a pro habilitační řízení Ing. Josefa 
Brychty, CSc. 

• Na VR VŠB - TUO 25. května 2001 proběhla úspěšně závěrečná fáze jmenovacího řízení 
profesorem u doc. Ing. Jana Fuxy, CSc. a doc. Ing. Petra Noskieviče, CSc. 

• Děkan FS seznámil AS FS s dopisem Vysokoškolského odborového svazu rektorům, 
děkanům, členům akademických senátů, studentům a zaměstnancům českých vysokých 
škol ze dne 5. června 2001 a Peticí Parlamentu České republiky organizované 
Vysokoškolským odborovým svazem na podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro 
vysoké školy (dopis a petice jsou v příloze tohoto zápisu). 

• Děkanát FS požádal pracoviště FS o doplnění nebo úpravu kritérií pro rozdělení 
finančních prostředků na FS, své náměty mohou katedry podávat do konce září. Ze 
současných kritérií mělo značný vliv na výsledky fakulty hodnocení publikací, kvantita se 
za poslední období zvýšila, nyní je třeba zaměřit se na publikace zejména v zahraničních 
časopisech a časopisech s impact faktorem (zde mimořádná odměna do 5000,- Kč). Za 
zvážení rovněž stojí vydávání vlastního časopisu pro strojaře (zejména konstruktéry a 
technology), kterých je málo. 

• V souvislosti s rozdělením finančních prostředků na FS proběhla kontrola úvazků, 
osvědčil se způsob kontroly podle rozvrhů po skupinách s uvedením počtu studentů a 
číslem předmětu (názvy předmětů jsou zkráceny, tudíž neidentifikovatelné), které jsou 
děkanátu předkládány tajemníky kateder. 

• Děkan předložil senátu návrh na schválení mimořádného stipendia podle parag. 7, 
odst. 2, Stipendijního řádu FS VŠB - TUO pro Michala Kelera, studenta 3. ročníku, 
ve výši 600,- Kč měsíčně, který o toto stipendium požádal z důvodů překroční věkové 
hranice 26 let, po které ze zákona vyplývá povinnost úhrady soc. a zdrav. pojištění. 
Student má výborné studijní výsledky, začal studovat ve vyšším věku. V diskusi se kladně 
vyjádřili členové senátu, bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu na udělení 
tohoto stipendia: 

návrh na schválení byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 

• Děkan seznámil senát s plánovaným udělením finanční odměny 1500,- Kč pro absolventy 
akademického roku 2000/2001 s červenými diplomy, odměny 1000 Kč pro 3 nejlepší 
diplomové práce a 3 nejlepší bakalářské práce a dále odměny 1000 Kč pro účastníky 
mezinárodních studentských soutěží (ŠVOČ, STOČ, atd.), kteří se umístili do prvních 
třech míst. 
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Ad 2  Návrh čestného člena VR FS 
Děkan FS předložil návrh na nového čestného člena VR FS - Prof. dr hab. inż. 

Wojciech Batko, děkan fakulty strojního inženýrství a robotiky, AGH Kraków.  

 Návrh na jmenování byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Ad 3  Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2001 
Návrh předložil děkan FS, komentář přednesla tajemnice fakulty Ing. Zdeňka 

Kmitová. Jednalo se o návrh na rozdělení neinvestiční dotace v činnosti 1810, v činnosti 
1860, investičních prostředků - FRIM, rozdělení prostředků na OPPP na jednotlivá pracoviště 
FS dle schválených kritérií. Podklady ve formě složky byly k dispozici všem členům senátu 
jednak u členů ekonomické komise, jednak předsedy AS FS. Složku kromě výše uvedených 
obdrželi všichni předsedové komisí AS FS. 

Dle posledního jednání v senátu školy finanční prostředky v rezervním fondu roku 
2000 zůstávají fakultám. O použití hospodářského výsledku r. 2000 se ve vedení školy jedná, 
pokud bude částka Kč 350 tis. poskytnuta fakultě, bylo by vhodné z hlediska situace ve 
financování prospěchových stipendií tuto částku přidělit v plné výši do stipendijního fondu 
fakulty. Byl proveden přepočet potřeby odpisů na úkor rezervy fakulty. Z rezervy fakulty 
v činnosti 1860 bude dále použito cca 230.000,- Kč na  provoz fakultních učeben. 
Prospěchová stipendia bude zapotřebí v r. 2001 financovat ze dvou třetin z účelově vyčleněné 
položky činnosti 1810 v rozpočtu fakulty. Dále se předpokládá, že cca Kč 1 mil. na příspěvek 
na zdravotní a sociální pojištění dalšího platu bude dokrývat fakulta ze svých vlastních 
zdrojů. 

K návrhu vyjádřil stanovisko ekonomické komise FS její předseda Ing. Rostislav 
Kubala, CSc. Konstatoval, že při rozdělení prostředků byla dodržena všechna kritéria a 
z komise nevzešly žádné další připomínky. Ekonomická komise doporučuje návrh schválit. 

V diskusi vystoupili: 

Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. – jeho katedra 354 odevzdala děkanátu chybný rozvrh, 
nyní, téměř po jednom roce, zjistil, že správně měla katedra vykázat o cca 600 h více. 
Odpověď děkana FS: Není možné provést zpětnou kontrolu, zda probíhala výuka podle nově 
dodávaného rozvrhu rok zpět, jde o hrubou chybu katedry, která měla být řešena včas. 

Dr. Ing. Anna Plchová – kritéria by byla vhodná doložit procentuálním přepočtem na 
jednoho pedagoga daného pracoviště. Konkrétně: v tabulce č. 2 by bylo vhodné vedle prvního 
sloupce „Útvar“ nově zařadit druhý sloupec uvádějící přepočtený počet pedagogů na 
příslušném pracovišti FS (stav ke 31. 12. daného roku) a dole suma přepočteného počtu 
pedagogů na FS. Tyto údaje by umožnily ze všech dalších tabulek vypočítat průměrnou 
výkonnost jednoho pedagoga na jednotlivých pracovištích FS. 

Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan FS - přepočty již existují z loňských let a 
budou i nadále prováděny. Slouží vedení FS především jako podklad pro rozhodnutí o 
personálních potřebách katedry. Tyto údaje jsou na děkanátu k dispozici. 

Doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. – dotaz na rozdělení pohyblivé složky mzdy na FS, tj. 
jaká část se dělí na pracoviště FS. 
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Ing. Zdeňka Kmitová – na pracoviště FS se rozděluje na pohyblivou složku mzdy 
celkem 460.000,- Kč, což je stejná částka, jako loni. Jde o částku bez vedoucích kateder a 
akademických pracovníků. Celková částka fakulty na pohyblivou složku mzdy na FS je Kč 
606 tis. 

O návrhu na rozdělení prostředků FS pro rok 2001 bylo hlasováno: 

pro návrh - 19 
proti návrhu - 1 

zdržel se hlasování - 0. 
Návrh byl přijat. 

 

Ad 4  Změny ve složení studentské komory AS FS 

V souvislosti s ukončením studia dojde k ukončení členství v AS FS u 5 členů 
studentské komory AS FS, kteří budou nahrazeni novými studenty (podle jejich pořadí v 
doplňovacích volbách). Studenti byli představeni dosavadní předsedkyní studentské komory 
Ludmilou Holbovou (viz nový seznam členů studentské komory AS FS). 

 

Ad 5  Volba nového předsedy a místopředsedy studentské komory AS FS 

Poté proběhly ve studentské komoře AS FS volby předsedy a místopředsedy 
studentské komory AS FS. Z nových členů byli navrženi: 

Lenka Kozmínová, Ing. Robert Čep, Ing. Marek Sadílek. 

Podle výsledku voleb (6, 2, 0) se novou předsedkyní stala Lenka Kozmínová, 
místopředsedou Ing. Robert Čep. Oba se vzhledem k počtu získaných hlasů ve volbách stali 
současně i členy AS VŠB - TUO. 

Studenti byli poté schvalováni do jednotlivých komisi FS a AS FS (viz nový seznam 
členů studentské komory AS FS). O studenty předloženém návrhu bylo hlasováno (hlasování 
proběhlo v bloku) a  

tento návrh byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Ad 6  Zajištění voleb děkana FS pro funkční období 2002 - 2005 
Předseda AS FS předložil ke schválení časový plán voleb děkana FS pro funkční 

období 2002 - 2005: 

a) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 3. 10. 2001 
b) Předložení návrhů na kandidáty na funkci děkana FS (s jejich  

písemným souhlasem) volební komisi AS FS pracovišti FS do 23. 10. 2001 
c) Zveřejnění navržených kandidátů na funkci děkana FS 24. 10. 2001 
d) Vyžádání životopisu a volebního programu od kandidátů, kteří 

souhlasí s kandidaturou, volební komisí AS FS 26. 10. 2001 
e) Odevzdání životopisu a volebního programu (v zapečetěné obálce) 

jednotlivými kandidáty volební komisi AS FS do 12. 11. 2001 
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f) Rozpečetění obálek s materiály od všech kandidátů a jejich 
zveřejnění volební komisí AS FS 14. 11. 2001 

g) Předvolební vystoupení kandidátů na společném zasedání AS FS 
s akademickou obcí FS 28. 11. 2001 
 od 9:00 v místnosti C 4 

h) Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS z navržených  
    kandidátů na uzavřeném zasedání AS FS přímým tajným hlasováním  
    členů AS FS 4. 12. 2001 

 od 13:00 v místnosti D 206 
i) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS do 24 hodin po volbách 
 

Jednotlivé dny byly vybrány tak, aby byly dodrženy všechny lhůty, předepsané 
Volebním a jednacím řádem AS FS a aby nedošlo ke kolizím s celoškolskými akcemi apod. 

O návrhu bylo hlasováno: 

 Návrh byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Byla navržena volební komise pro volby děkana FS ve složení: předsedkyně volební 
komise - Dr. Ing. Anna Plchová, za akademickou komoru - Dr. Ing. Ladislav Kovář, za 
studentskou komoru - Lenka Kozmínová. 

O návrhu bylo hlasováno:  

 pro návrh - 17 
 proti návrhu - 0 
 zdržel se hlasování - 3 

Volební komise byla schválena v navrhovaném složení. 

 

Ad 7  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 
Informace podal předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. Jednání Akademického 

senátu VŠB - TU Ostrava se konalo 14. května 2001 a bylo zde projednáno: 

 výroční zpráva o hospodaření VŠB - TUO za rok 2000 (rezervní fondy zůstávají 
fakultám), schválena, 

 rozpočet VŠB - TUO na rok 2001 - předložen kvestorem, doporučen ekonomickou 
komisí, schválen, 

 investiční dotace pro rok 2001 (z MŠMT rozdělení na konkrétní výzkumné 
záměry), schválena, 

 schválen Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním programu 
„Strojírenství“ na FS VŠB - TUO 
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 otevřený dopis odpovědným orgánům ČR i veřejnosti: „TITANIC aneb K 
perspektivám vysokého školství v ČR“, který rozeslal Akademický senát 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

K tomuto poslednímu bodu byla otevřena diskuse, ze které v podstatě vyplynuly dva názory: 

1) dopis podpořit 

2) dopis vzít na vědomí 

K tomuto stanovisku senát hlasoval s výsledkem (10, 8, 2). 

Dopis byl tímto senátem vzat na vědomí. 

 

Ad 8  Různé 
• Ing. Rostislav Kubala, CSc. - kontrola publikací a úvazků na FS, při kontrole úvazků byly 

zjištěny značné rozdíly. Otázkou zůstává věrohodnost údajů a možný postih za úmyslné 
zkreslování. 

 

Přílohy: 
1) dopis Vysokoškolského odborového svazu rektorům, děkanům, členům akademických 

senátů, studentům a zaměstnancům českých vysokých škol ze dne 5. června 2001 

2) Petice Parlamentu České republiky organizované Vysokoškolským odborovým svazem na 
podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy 

 

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

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


