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ZÁPIS  Č .  1 7  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  1 2 .  4 .  2005  

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D.) 

hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., tajemnice FS Ing. Zdeňka Kmitová. 
7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen Radek Marejka) 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Návrh rozdělení prostředků na FS pro rok 2005 
3) Návrh externích a čestných členů VR FS 
4) Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní 

inženýrství na FS pro akademický rok 2005/2006 
5) Informace o navržených kandidátech do AS FS dle časového plánu voleb 
6) Různé 
 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 

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

– Poděkoval odstupujícím proděkanům a zmínil úkoly pro nové vedení fakulty, zejména ty 
úkoly, které jsou spojené se zaváděním nového systému managamentu jakosti. 

– Projednání výzkumných záměrů, pozitivní hodnocení od oponentů, dobrý přehled o tom, 
co fakulta umí. Vyhlašování dalšího kola výzkumných záměrů proběhne v roce 2006. 

– Návštěva z Klaustahle, prof. Šefer, obor konstrukce převodovky, ozubení, dohodnuta 
návštěva u nich. 

– Ing. Anna Plchová, Ph.D. převzala zodpovědnost za externí výuku, její návštěva 
v Šumperku spojená s organizačními opatřeními v souvislosti se stěhováním 4 učeben, 
k dispozici zde bude rovněž přednáškový sál, vznesen požadavek na rekonstrukci 
počítačové učebny z prostředků nadačního fondu. 

– Připraven návrh FS na udělení 4 medailí Georgia Agricoly: prof. Ing. J. Ondrouch, CSc., 
prof. Pokorný, děkan prof. Adamczak, prof. Švitoński, význačně se zasloužili o rozvoj FS, 
návrhy budou předloženy ke schválení VR FS a VR VŠB - TUO. 

– Dohodnuta návštěva zástupců firmy Brose, Honeywell a jejich presentace studentům. 
– Bude vydáno mimořádné číslo Sborníku vědeckých prací k příležitosti 55. výročí založení 

FS, rovněž vyjde speciálně zaměřené číslo časopisu Akademik. 
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– Informace ke změně tarifních platů od začátku roku 2005 – nárůst o 10 procent, vyplaceno 
zpětně od 1. 1. 2005 plošně formou odměny, k 1. 4. nově připravované platové dekrety. 

– Informace o mobilitách studentů v rámci programu Socrates/Erasmus přednesla na KD FS 
Ing. Hlaváčková. Počty příchozích zahraničních studentů vzrůstají, pedagogové budou 
oceněni za péči věnovanou zahraničním studentům a jejich přípravě a složení jedné 
zkoušky osobní odměnou 2000,- Kč. 

– Byla vyhodnocena soutěž o nejlepší skriptum FS za rok 2004 s odměnou 2000,- Kč, 
kterou získala Ing. Jolana Škutová, druhé a třetí nejlepší skriptum bylo odměněno částkou 
po 500 Kč (prof. Ing. J. Kopáček, CSc. & Ing. Žáček, doc. Hrabovský). 

– Provedena byla další kontrola anglických verzí web stránek, jako nejhorší byly označeny 
anglické verze web stránek katedry 337, nejlepší pak katedry 345, další termín kontroly - 
proběhne nejpozději do 30. 4. 2005. 

– Plánovaná schůzka k rozvoji mechatroniky, prof. Kratochvíl a ředitel ústavu 
termodynamiky Ing. Jaňour a Dr. Dobiáš. 

– Na FS bylo k březnovému termínu podáno 17 projektů za FS na GAČR, což činí asi 50 % 
z VŠB-TUO. 

– Byla jmenována nová ediční komise s předsedou Ing. Vladislavem Ochodkem. 
– Informace k předložení návrhu na rozdělení prostředků rozvojového projektu 

akreditovaných doktorských studijních oborů v anglickém jazyce prof. Ing. A. Vítečkem, 
CSc., dr.h.c. 

– Prezentace firmy MSC distributora software dne 27. 4. 
– Projednáno bylo složení interní grantové komise pro nové funkční období ve složení: 

předseda proděkan doc. Dr. Ing. I. Mrkvica, členové: prof. Dr. RNDr. L. Smutný, prof. 
Ing. J. Hrubý, CSc., prof. Ing. J. Polák, CSc., doc. Ing. J. Podešva, Ph.D., doc. Ing. D. 
Juchelková, Ph.D., doc. Ing. K. Kaláb, Ph.D. 

– Volba nového senátu proběhne při shromáždění akademické obce fakulty dne 28. 4. od 
12:30 v posluchárně C4, na shromáždění budou účastníci rovněž informováni o 
implementaci systému ISO. 

– Informace z kolegia rektora, prorektorka doc. Dr. Ing. R. Hótová informovala o 
výhodnosti zavedení příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců z důvodů úspor pro 
hospodaření univerzity. Každý zaměstnanec univerzity, který se zúčastní připojištění a 
sám bude spořit minimálně 200 Kč měsíčně, získá 300,- Kč jako měsíční příspěvek od 
zaměstnavatele, tj. VŠB-TUO. Fakulta strojní se k tomuto návrhu připojuje. 

 
 
Ad 2  Návrh rozdělení prostředků na FS pro rok 2005 

Podrobný rozbor návrhu rozdělení finančních prostředků představil děkan FS 
prof. Ing. Petr Horyl, CSc. 

Informaci z jednání ekonomické komise podal Ing. R. Kubala, CSc. Ekonomická 
komise návrh projednala, dále konstatovala, že senátem schválená kritéria byla dodržena, 
doporučila návrh přijmout. Dále Ing. R. Kubala, CSc. upozornil, že naší fakultě nebudou do 
příštího rozpočtového roku garantovány přebytky, proto je nutno vyčerpat investice beze 
zbytku do konce kalendářního roku, což je problém zejména větších investic, na které by bylo 
nutné šetřit. 
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Doc Ing. R. Čada, CSc. informoval o kontrole publikací a úvazků jednotlivých 
pracovišť FS. 

 
O návrhu rozdělení prostředků na FS pro rok 2005 v předloženém znění bylo 

hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti   1 

 Zdrželi se  1 

Návrh na rozdělení prostředků na FS pro rok 2005 byl schválen většinou hlasů. 

 
Ad 3  Návrh externích a čestných členů VR FS 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu návrh externích a čestných 
členů, který se oproti sestavě z minulého období liší o jednu změnu, a to v převodu doc. Ing. 
Petra Loudy, CSc. z čestného na externího řádného člena. Ostatní seznam jmen zůstal 
v návrhu zachován. 
 

O návrhu externích a čestných členů VR FS v předloženém znění bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  21 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh externích a čestných členů byl schválen všemi hlasy. 
 
 
Ad 4  Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní 
inženýrství na FS pro akademický rok 2005/2006 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu návrh vnitřního předpisu. 

V připomínkách byl doplněn bod 3, ve kterém chyběl obor 2302V019 Stavba 
výrobních strojů a zařízení. 

Do dokumentu bude rovněž nově zapracován odstavec s informací, kdy byla změna 
podmínek schválena senátem: 

 
Bod 7) Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na 
Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2005/2006 byly schváleny 12. 4. 2005 
Akademickým senátem Fakulty strojní VŠB - TUO, v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách. 
 

Pro příští léta bylo navrženo, aby podmínky pro přijetí byly rozšířeny o bod: 
 
2 b) dosažení váženého studijního průměru (VSP) v magisterském studiu 75 bodů a 

více. Jedná se určité omezení, které si vyžádaly okolnosti a zkušenosti se slabými studenty již 
přijatými v doktorském studiu. Tuto změnu bude řešit senát příští rok v novém předpisu. 
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O návrhu v předloženém znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 
 Pro hlasovalo  21 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní 
inženýrství na FS pro akademický rok 2005/2006 byl v tomto znění schválen všemi hlasy. 
 
 
Ad 5  Informace o navržených kandidátech do AS FS dle časového plánu 
voleb 

Informace krátce podal Ing. J. Burkovič, Ph.D. a Ing. O. Učeň. K volbám do AS FS je 
vše podle plánu připraveno, jména kandidátů jsou rozvěšena na nástěnkách a umístěna rovněž 
na web stránkách fakulty. 
 
 
Ad 6  Různé 

Doc. Čada informoval členy senátu, že na FS v současné době probíhá série 
předcertifikačních interních auditů jednotlivých procesů podle plánu auditů, zpracovaného 
vedoucím týmu auditorů na FS doc. Čadou. Interní audity mají za úkol odkrýt případné 
nesrovnalosti v mapách procesů a zjistit, zda procesy probíhají v souladu s normami ISO. Ve 
dnech 4. až 5. 5. 2005 proběhne certifikační audit pozvaným auditorem (hrazený z 
prostředků celokolského grantu) vedoucí k certifikaci fakulty. 

Termíny, ve kterých je zajištěna místnost D206 pro zasedání AS FS: 3. 5., 14. 6., vždy 
od 14:00 hodin. 

Přehled nejbližších plánovaných událostí na FS a VŠB - TUO: 

• 10. 5. 2005 Sportovní den 
• 11. 5. 2005 Majáles 
• 24. 5. až 26. 5. 2005 Průmyslový veletrh Ostrava 
• 27. 5. 2005 konec výuky v letním semestru akademického roku 2004/2005 
• 5. 9. až 6. 9. 2005 setkání děkanů strojních fakult na FS VŠB – TUO 
• 7. 9. až 9. 9. 2005 Konference k 55. výročí založení Fakulty strojní VŠB – TUO 
 

K problematice certifikace FS pro systém managementu jakosti vystoupili Ing. Š. 
Tichá, Ph.D. a doc. Ing. V. Vrba, CSc., a to ke kalibraci měřidel. K diskusi se rovněž připojil 
doc. Ing. M. Lichý, CSc. s tím, že kalibrace měřidel jsou prováděny vždy na dobu určitou, 
často jen na tři roky, a to pokaždé, kdy si jejich kalibraci vyžaduje určitá práce na projektech. 
Jinak postačují měřidla informativní. 

 
 

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

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


