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ZÁPIS Č .  6  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  6 .  6 .  2000 

 
Přítomno: 12 členů zaměstnanecké části AS FS (prof. Ing. Pavel Macura, DrSc., doc. Ing. 

František Helebrant, CSc., Ing. Zdeněk Konečný omluveni)  
4 členové studentské části AS FS (Ludmila Holbová, Ing. Pavel Adamiš, Markéta 
Dohnalová, Pavel Martínek nepřítomni). 

 hosté: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan fakulty strojní, Ing. Zdeňka 
Kmitová, tajemnice fakulty, doc. Ing. Josef Jurman, CSc., proděkan pro 
ekonomiku a legislativu. 

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

Program : 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2000 

3) Změna vnitřního předpisu FS - stipendijního řádu 

4) Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 

5) Různé 

 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 
 Informace podal prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan fakulty strojní: 

• Pro rok 2001 je plánována ze strany MŠMT změna koeficientu náročnosti jednotlivých 
studijních programů pokud bude dostatek finančních prostředků. 

• Je návrh, aby dotace ze strany MŠMT na VŠ byla přidělována pouze na studenty, studující 
po dobu standardní délky + 1 rok studia a pouze na jeden studijní obor, který student 
studuje. Z uvedeného vyplývá skutečnost, že studenti, kteří studují delší dobu, budou 
muset v budoucnu platit školné (jeho výše dle normativu na 1 studenta). 

• Navýšení dotace bude směřovat ze strany MŠMT do VV činnosti vysokých škol. 

• Případné zvýšení dotace ze strany MŠMT vysokým školám bude směřovat na podporu 
bakalářských studijních programů, tj. ne magisterských ani doktorských. 

• Ze strany MŠMT se plánuje přidělování stipendia na doktorské studium na VŠ podle počtu 
úspěšných absolventů. 

• Česká konference rektorů podpořila trojstupňové studium (Bc., Ing., Ph.D.), mezi 
jednotlivými etapami studia bude probíhat vždy přijímací řízení. 

• Příprava na akreditaci fakulty, informace k řešení otázky, zda proběhne pro studijní obory 
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ve stejném strukturálním složení nebo již v souladu s úmluvou pro nový tříletý rozsah 
sériového bakalářského a magisterského studia. Na FS se uvažuje o akreditaci 3-letého 
bakalářského studijního programu, 3-letého magisterského studijního programu, přičemž 
studenti ze sériového bakalářského studijního programu budou postupovat přímo do 
druhého ročníku magisterského studijního programu. 

• Řešení propadovosti studentů nižších ročníků z předmětů matematika, fyzika, mechanika, 
části strojů kontrolou úspěšnosti při získávání zápočtů (někteří studenti nezískají zápočet, 
takže nemohou jít ke zkoušce). 

• Kontrola náplně kritérií při rozdělování prostředků na fakultě: u publikační činnosti budou 
archivovány na katedrách nebo v knihovně jednotlivé publikace v kopiích (snadná kontrola 
zařazení publikací), kontrola úvazků bude řešena vypsáním interního grantu na zpracování 
speciálního programu. Tajemníci kateder by měli mít v osobním hodnocení vedoucím 
katedry přímo stanoveno, kolik dostávají za tuto svou funkci. 

• Informace o stavu příprav konference k 50. výročí založení FS VŠB – TUO. 

• Dne 23. května na zasedání VR FS úspěšně proběhla dvě habilitační řízení (Petr Horyl, 
Lubomír Smutný). 

 

Ad 2  Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2000 
 Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na 
rozdělení prostředků FS pro rok 2000. Komentář k předloženému materiálu podala tajemnice 
fakulty Ing. Zdeňka Kmitová. 

Stanovisko ekonomické komise (schůzka se konala dne 31. května 2000) přednesl Ing. 
Rostislav Kubala, CSc.: materiály byly k dispozici předsedům komisí, rozdělení finančních 
prostředků přidělených fakultě proběhlo v souladu se schválenými kritérii (schvalovány dne 
30. listopadu 1999), komise doporučuje návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2000 ke 
schválení. 

V rozpravě vystoupili: 

• Ing. Zdeněk Kadlec: tajemníci jednotlivých kateder by uvítali zpětnou informaci o tom, 
jak byly podklady na fakultě přijaty, např. seznam publikací s jejich bodovým 
hodnocením. 

• prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.: publikace jsou kontrolovány nezávisle a velké rozdíly 
jsou vždy s tajemníkem katedry konzultovány, v případě malých rozdílů nebyli tajemníci 
zváni k odsouhlasení. 

• prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.: upozornění na formální chybu v kontrolním součtu v tab. 1 
(bez vlivu na ostatní čísla), návrh na započtení externích grantů pro rozdělení prostředků 
na FS (letos nebyl započten grant tohoto typu u doc. Horyla), návrh na přepočet úvazků a 
publikací na 1 pedagoga příslušné katedry, aby vznikla čísla s větší vypovídací schopností 
o aktivitě jednotlivých kateder. 

• prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.: externí granty neprocházejí účetnictvím fakulty, proto 
nebyly letos uvažovány při rozdělování prostředků na FS. Do budoucna je třeba zvážit 
kritéria pro posuzování těchto grantů. 

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na rozdělení prostředků FS pro rok 2000. 
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Návrh byl přijat všemi hlasy (16-0-0). 
 

 

Ad 3  Změna vnitřního předpisu FS - stipendijního řádu 
Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil senátu k projednání a schválení 

návrh na změnu Stipendijního řádu Fakulty strojní VŠB - TUO. Změna se týká článku 5 
“Stipendium studentů doktorských studijních programů”, a to odstavce 4, ve kterém se mění 
pouze výše částky: 

Původní znění: 
V případě, že student nesplní povinnosti dané studijním plánem ke dni kontroly studia 

tj. k 15. 2. resp. 15. 8., bude mu stipendium kráceno do termínu příští kontroly studia o částku 
500,- Kč za každou nesplněnou studijní povinnost. 

Nové znění: 
V případě, že student nesplní povinnosti dané studijním plánem ke dni kontroly studia 

tj. k 15. 2. resp. 15. 8., bude mu stipendium kráceno do termínu příští kontroly studia o částku 
1000,- Kč za každou nesplněnou studijní povinnost. 

Zdůvodnění změny: Zkušenosti potvrzují motivační charakter stipendia pro splnění studijních 
povinností uvedených v plánech skládání zkoušek každého studenta. Stipendium je doposud 
kráceno o 500 Kč v případě každé nesplněné studijní povinnosti. Dalším hlediskem je odměna 
studentů, kteří si své povinnosti plní, z takto vzniklé rezervy. Způsob rozdělování stipendií se 
v budoucnu zřejmě změní, jelikož fakulta bude pravděpodobně získávat prostředky na 
stipendia doktorského studijního programu podle počtu absolventů, nikoli podle počtu 
studujících, jak je tomu doposud. Změna vnitřního předpisu má přispět k překlenutí obtíží při 
řešení možných situací vzniklých právě v souvislosti neplnění studijních povinností 
jednotlivých studentů v doktorském studijním programu. 

V diskusi k tomuto bodu vystoupili: 

• doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.- dotaz na současný počet studentů v doktorském 
studijním programu. 

O navrhované změně vnitřního předpisu FS stipendijního řádu se hlasovalo, 

návrh byl přijat (15-0-1). 
 

Předseda AS FS rozešle schválený návrh změny senátorům AS VŠB – TUO spolu s návrhem 
na jeho projednání na nejbližším zasedání AS VŠB – TUO.   

 

Ad 4  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 
Zasedání proběhlo 9. května, s jeho závěry seznámil členy AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. 

• schválen rozpočet VŠB – TUO pro rok 2000 

• schválena výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 
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• schválen stav rozpočtu a čerpání FRIM na rok 2000 

• schválen dlouhodobý záměr činnosti VŠB-TUO 

• doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo – podal informaci z jednání Rady VŠ 

• Ing. Šárka Vilamová (studentská komora) - informace o zvažování zavedení studentské 
policie na kolejích 

• Změny ve VR VŠB – TUO (na členství rezignoval Ing. Viktor Koláček, za členy byli 
schváleni Ing. Jan Przybyla a doc. Ing. Jiří Horký, CSc.) 

 

Ad 5  Různé 
• Ing. Petr Kočí: návrh na vyvěšování pořadí studentů podle dosaženého váženého 

studijního průměru, a to za obor nebo zaměření, nejlépe na nástěnce u studijního oddělení 
a na internetových stránkách fakulty – motivace k dosažení lepších studijních výsledků i 
lepší vyhlídky na uplatnění se po dokončení studia.  

 

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

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


