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ZÁPIS Č .  5  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  22.  4 .  2003 

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (nepřítomen Ing. Michal Richtář, omluven 

doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 
7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen Dušan Desnica) 

hosté: prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan Fakulty strojní, prof. Antonín Víteček, CSc., 
Dr.h.c., proděkan Fakulty strojní 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrhy na členy VR FS 

3) Změna Jednacího řádu VR FS 

4) Směrnice č. 1/2003 děkana FS 

5) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu „Strojní 
inženýrství“ na FS VŠB-TUO 

6) Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 8. 4. 2003 

7) Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS 

8) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 
Informace podal děkan Fakulty strojní, prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

• Zpráva o habilitačních a jmenovacích řízeních: 

- na VR FS 15. 4. 2003 bylo úspěšně ukončeno habilitační řízení Ing. Drahomíra 
Schwarze, CSc. a Ing. Ivo Hlavatého, Ph.D. 

- Byly schváleny komise pro habilitační řízení Ing. Hrabovského, Ph.D., Ing. Kadlece, 
Ph.D., Ing. Vrtka, Ph.D. Další zasedání VR FS proběhne dne 7. 10. 2003. 

• Komentář a poznámky ke způsobu rozdělování rozpočtu z rektorátu VŠB-TUO na 
fakulty: nový způsob zohledňuje příděl dotace na hlavu studenta, rozdělování na fakulty 
probíhá podle nového systému, který je založen na výpočtu studento-kreditů 
s koeficientem, který bere v úvahu studium od 1. do 5. ročníku. Hlavní změna tedy 
spočívá mimo jiné v tom, že výuku je třeba zefektivnit, jelikož počty v paralelních 
skupinách studentů nemohou být brány v úvahu. Efektivita výuky je však v rozporu 
s odbornou výukou studentů v laboratořích, kde existuje omezení na maximální počet 
studentů ve skupině z důvodu dodržení bezpečnostních předpisů. 
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• Diskuse: 

V diskusi vystoupili: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc., Ing. Jiří Podešva, Ph.D., Ing. Petr Kočí, 
Ph.D., Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D., doc. Ing. Jiří Zezulka, CSc., Ing. Lenka Landryova, CSc., 
doc. Ing. Radek Čada, CSc. a Marek Paprskář. 

Diskuse se rozvinula kolem motivace studentů pro studium předmětů vyučovaných pedagogy 
FS, zastoupení a motivace dívek ve studiu technických předmětů (např. vznikem 
atraktivnějších zaměření v rámci stávajících oborů), přidělování studentů po třetím semestru 
na obory fakulty, zavedení nepovinných předmětů s cílem rozvíjet obory a zaměření fakulty 
atraktivním směrem studia (např. možnost vytvořit zaměření Umělecký design na katedře 
robotiky). Na dotazy odpověděl děkan FS a proděkan FS. 

 

Ad 2   Návrhy na členy VR FS 

Děkan FS předložil návrhy na členy VR FS, které se týkaly jednak převedení řádných členů 
na členy čestné, jednak jmenování nových řádných členů. O jednotlivých osobách bylo 
jednotlivě hlasováno. 

Návrhy na čestné členy z řad stávajících řádných členů: 

- prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.:  hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

- prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.:  hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

- prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.:  hlasováno 19-1-0, návrh byl schválen. 

Návrhy na nové řádné interní členy: 

- prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.:  hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

- prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný: hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

Návrhy na nové řádné externí členy: 

- prof. Ing. Bohumír Strnadel, Dr.Sc.: hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

- prof. Ing. Miroslav Badida, Ph.D.: hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

Návrhy na nové čestné členy: 

- prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.  hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

- doc. Ing. Petr Louda, CSc.  hlasováno 20-0-0, návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

Ad 3  Změna Jednacího řádu VR FS 
Děkan FS předložil návrh na úpravu vnitřního předpisu FS, komentář provedl proděkan prof. 
Víteček. Změna spočívá v doplnění článku 1 odstavce 5 o písmeno b): znění „VR FS 
schvaluje zejména členy habilitačních a hodnotících komisí“. 

K tomuto návrhu bylo hlasováno: 

 20-0-0 

návrh byl schválen všemi hlasy. 
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Ad 4  Směrnice č. 1/2003 děkana FS 
Předkladatelem návrhu byl děkan FS. Směrnice č. 1 děkana FS se týká podmínek pro přijetí 
absolventů bakalářského studijního programu „Strojírenství“ z akademického roku 2002-
2003, a akademických roků předcházejících, uskutečňovaného na FS VŠB-TUO, do 
navazujícího magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“. 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, akademický 
senát fakulty schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě. 

K návrhu bylo hlasováno: 

 20-0-0 

návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

Ad 5  Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu 
 „Strojní inženýrství“ na FS VŠB-TUO 
Předkladatelem návrhu byl děkan FS, komentář provedl zpracovatel proděkan prof. Víteček. 
Studijní a zkušební řád byl připomínkován, změny byly proděkanem prof. Ing. Antonínem 
Vítečkem, CSc. zapracovány. Kladné stanovisko legislativní komise AS FS přednesl její 
předseda Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. 

K návrhu bylo hlasováno: 

 20-0-0 

návrh byl schválen všemi hlasy. 

 

Ad 6  Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 8. 4. 2003 
Informace podali předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. a Ing. Lenka Landryová, Ph.D. 
Zápis z uvedeného zasedání byl všem členům AS FS rozeslán v elektronické podobě mailem. 

 

Ad 7  Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS 
Předseda AS FS informoval senát, že vzhledem k nedostatku náhradníků, kteří vzešli 
z minulých voleb do studentské komory AS FS, je nutné vyhlásit dnešním dnem doplňovací 
volby do studentské komory AS FS a předložil návrh časového plánu voleb, který připravil 
s předsedou studentské komory AS FS Ing. Robertem Čepem: 

a) Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS 22. 4. 2003 

b) Přihlášení se kandidátů do studentské komory AS FS 

Robert Čep (doktorand kat. 346) - kolej B 2/9, tel.: 6107, 

nebo A614, tel.: 4450 do 9. 5. 2003 

c) Zveřejnění kandidátů do studentské komory AS FS 12. 5. 2003 

d) Volby do studentské komory AS FS 19. ÷ 23. 5. 2003 
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e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS 24. 5. 2003 
 

O vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS podle předloženého časového 
plánu bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 20-0-0 

Časový plán doplńovacích voleb byl schválen všemi hlasy. 

 

Ad 8  Různé 

- Děkan FS informoval o návštěvě ze School of Engineering, Kristianstad, Švédsko na 
naší fakultě. 

- Ing. Zděněk Konečný, Ph.D. informoval o úspěchu studenta oboru, který zvítězil 
v soutěži, více informací www.aveng.cz 

- O výsledcích jednání pedagogické komise FS informovala Ing. Šárka Tichá, Ph.D., 
jednalo se zejména o tyto záležitosti: 

o počet kreditních bodů přidělených jednotlivým předmětům, 

o doplnění karet předmětů, 

o podmínky přijetí absolventů bakalářských studijních programů do navazujícího 
magisterského studijního programu na FS, 

o možnosti publikování elektronických učebnic a textů, 

o motivace k publikování vysokoškolských skript. 

- Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. sdělil následující informace: 

 Předsedou studentské komory AS VŠB-TUO byl zvolen Petr Mikel z FMMI. 

 Na FS byla zakoupena multilicence programu MATHCAD s možností instalace na 
pracovištích fakulty. 

 Do interní grantové soutěže studentů doktorského studijního programu na FS je přihlášeno 
37 studentů, příspěvek na jednoho studenta je 7 tisíc korun. Přihlášky posoudí grantová 
komise FS. 

 Dovolené budou v letních měsících čerpány v délce minimálně 6 týdnů, pro závěr roku je 
nutno si ponechat 6 dnů. 

 Jazyková výuka studentů doktorského studijního programu se mění v tom smyslu, že 
všichni studenti budou po vstupních testech rozděleni podle jejich výsledků do skupin, 
tzn. výuka bude probíhat pro všechny studenty doktorského studijního programu. 

 Zahraniční studenty bude přijímat do studia na VŠB - TUO Ing. Stanislava Kebová 
(vydání stravovací karty apod.). 

 VŠB-TUO má nové složení správní rady. 

 Pro rok 2003 byla zrušena horní hranice pro vyplácení stipendií studentům doktorského 
studijního programu (dosud 5000 + 3000 Kč/měsíc). 

7. 5. 2003 sportovní den VŠB - TUO, rektorské volno 
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13. 5. 2003 zasedání AS VŠB TUO od 13:00 v místnosti D206 

14. 5. 2003 Majáles, rektorské volno studentů 

20. 5. 2003 zasedání AS FS 

3. 6. 2003 zamluvena místnost D206 pro zasedání AS FS (od 14:00) 

27. 6. 2003 promoce FS ve 4 po sobě následujících bězích 

 

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

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


