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ZÁPIS Č .  2  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  1 .  10 .  2002 

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Lenka Landryová, CSc., 

doc. Ing.Vladimír Vrba, CSc., Ing. Michal Richtář) 
6 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Robert Čep, Ing. Marek 
Sadílek) 

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

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Stipendijní řád FS VŠB-TUO 

3) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním 

                   programu „Strojírenství“ na FS VŠB-TUO 

4) Ustavení Disciplinární komise FS 

5) Návrh členů Rady vysokých škol 

6) Volba kandidáta na rektora VŠB-TUO 

7) Různé 

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

•  Zpráva o habilitačních a jmenovacích řízeních 

- na VR FS 24. 9. 2002 úspěšně proběhla habilitační řízení doc. Ing. Jiřího Zieglera, CSc. a 
doc. Ing. Františka Helebranta, CSc., bylo schváleno složení habilitační komise pro habilitaci 
Ing. Jiřího Podešvy, Ph.D., bylo schváleno zahájení jmenovacího řízení profesorem doc. Ing. 
J. Skařupy, CSc. na TU Košice, bylo schváleno udělení medaile G. Agricoly Ing. V. 
Vajnarovi a prof. RNDr. Ing. J. Vrbkovi, DrSc., Dr.h.c. 

- na VR FS 29. 10. 2002 proběhne jmenovací řízení profesorem - doc. Ing. Oldřich Bilík, 
CSc., doc. Ing. Vladimír Moravec, CSc. a habilitační řízení doc. Ing. Pavla Ošmery, CSc. 

- na VR FS 26. 11. 2002 proběhne habilitační řízení doc. Ing. Bohuslava Pavloka, CSc. a Ing. 
Dagmar Janáčové, CSc. 
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•  Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2002/2003 

Počet studentů po přijímacím řízení na FS pro prezenční formu studia - 514, kombinovanou - 
214, celkem - 728. Počet uchazečů o studium se snížil, je potřebná náborová činnost, do které 
by měli být zapojeni zejména mladí pedagogové. Bude připravena nová prezentace fakulty 
v prostředí Power-Pointu. 

Bylo přijato 40 studentů do interního doktorského studia a 21 do externí formy studia. 
Připravuje se anonymní anketa hodnocení výuky na internetu. 

Bylo zahájeno studium na Středisku bakalářských studií pro obor Strojírenská technologie v 
Šumperku, do  prvního ročníku bylo přijato 24 studentů v prezenční formě studia a 
27 studentů ve formě kombinované. 
 
 
Ad 2  Stipendijní řád FS VŠB-TUO 
Návrh nového znění vnitřního předpisu FS předložil děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc., 
komentář provedl proděkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr. h.c. 

Úpravy ve stipendijním řádu byly pouze malé s cílem sjednotit tento řád s celoškolským 
řádem. Navrhované změny se týkaly doktorského studia. K návrhu stipendijního řádu nebyly 
připomínky. 

návrh na schválení byl přijat všemi hlasy (18-0-0). 

 
Vnitřní předpis bude předložen předsedou AS FS legislativní komisi AS VŠB-TUO a 
rozeslán předsedovi a tajemníku AS VŠB-TUO, předsedům senátů fakult a zástupcům 
celoškolských pracovišť pro projednání a schválení na zasedání AS VŠB-TUO. 

 

Ad 3  Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním programu 
„Strojírenství“ na FS VŠB-TUO 

Návrh nového znění vnitřního předpisu FS předložil děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc., 
komentář provedl proděkan FS doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. 

•  V předloženém návrhu Studijního a zkušebního řádu byly zapracovány připomínky členů 
AS FS, ke znění vnitřního předpisu FS se sešly komise pedagogická i legislativní. 

•  K návrhu se nejprve vyjádřila místopředsedkyně pedagogické komise FS Ing. Šárka 
Tichá, Ph.D. a otevřela diskusi k některým bodům řádu. Diskuse, které se účastnili 
členové akademické i studentské komory senátu, se týkala čl. 6 odst. 3, 5 a 8. Tyto byly 
nakonec ponechány beze změny. 

•  Dále byl diskutován čl. 13 odst. 3, týkající se podmínek pro udělení klasifikovaného 
zápočtu. Návrh na jeho úpravu přednesl předseda legislativní komise Ing. Zdeněk Folta, 
Ph.D., návrh byl akceptován a znění odst. 3 bylo v návrhu pozměněno. 

•  Na připomínky Ing. Jiřího Podešvy, Ph.D., týkající se vypisování zkušebních termínů 
v období výuky, odpověděli doc. Ing. Petr Horyl, CSc., a doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. 
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•  Ze studentské komory senátu byla vznesena připomínka ke způsobu přihlašování studentů 
ke zkouškám (např. přijedou zdaleka a zjistí, že na chodbě školy není vypsán zkušební 
termín). Byla diskutována možnost většího využívání internetu jak pro lepší 
informovanost o vypsaných termínech, tak i pro samotné přihlášení se ke zkoušce. Doc. 
Ing. Radek Čada, CSc. navrhl více využívat k tomuto účelu celoškolský systém SIRIUS, 
se kterým má osobně dobré zkušenosti při organizování zkoušek studentů prezenčního i 
kombinovaného studia 1. ročníku FS (možnost se přihlásit na zkušební termín odkudkoli, 
lze se přihlásit pouze na jeden zkušební termín, je online přehled o počtu přihlášených 
studentů na jednotlivé termíny jak pro pedagoga, tak i pro studenty, odpadá vypisování 
archů pedagogem pro studijní oddělení). 

•  Studentská komora AS FS navrhla změnu čl. 15 odst. 1, a to vypuštění věty, že pořadí 
studentů podle VSP bude zveřejňováno. Doc. Ing. Radek Čada, CSc. vystoupil proti 
tomuto návrhu a zdůraznil, že zveřejnění výsledků má značný motivační charakter díky 
tlaku veřejného mínění na hůře studující studenty, takže nemůže být pochyb o kladném 
působení této praxe na FS. Vedení FS na ponechání věty v předpisu netrvalo, protože 
zveřejnění lze provést i v případě, když bude věta vypuštěna. Po diskusi a následném 
hlasování (12-4-2) byla tato věta z vnitřního předpisu vypuštěna s tím, že vedení fakulty 
může zveřejnění provést, i když to není ve vnitřním předpisu výslovně uvedeno. 

•  V čl. 11 odst. 5 byla provedena oprava - odkaz na čl. 16 odst. 5 byl nahrazen odkazem na 
čl. 16 odst. 4. 

Po provedených úpravách bylo hlasováno o schválení předloženého Studijního a zkušebního 
řádu 

návrh na schválení byl přijat všemi hlasy (18-0-0). 

Vnitřní předpis bude předložen předsedou AS FS legislativní komisi AS VŠB-TUO a 
rozeslán předsedovi a tajemníku AS VŠB-TUO, předsedům senátů fakult a zástupcům 
celoškolských pracovišť pro projednání a schválení na zasedání AS VŠB-TUO. 

 
Ad 4  Ustavení Disciplinární komise FS 
Návrh na ustavení Disciplinární komise FS a na její personální složení předložil děkan FS 
doc. Ing. Petr Horyl, CSc., návrh byl projednán v KD FS. 

Ustavení komise bylo vyvoláno nutností řešit chování studenta na kolejích VŠB, kdy došlo 
k porušení Disciplinárního řádu pro studenty VŠB-TUO. 

Byla navržena komise ve složení: 
předseda komise: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc., 
členové komise: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., doc. Ing. Radek Čada, CSc., doc. Ing. Jitka 
Podjuklová, CSc. , Ing. Robert Čep, Marek Sigmund, Radka Švrčková. 

komise byla schválena všemi hlasy (18-0-0). 
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Ad 5  Návrh členů Rady vysokých škol  
Kolegiem děkana FS byl navržen doc. Ing. Josef Jurman, CSc., který v této funkci pracoval 
již v minulém období a který vyjádřil předběžný souhlas se svým navržením. Další návrhy ze 
strany členů senátu nebyly. Hlasování o návrhu: 

návrh byl schválen všemi hlasy (18-0-0) 

Návrh bude na delegačním lístku předložen předsedou AS FS předsedovi AS VŠB-TUO. 
 

Po tomto bodu jednání hosté zasedání senátu opustili. 
 
Ad 6  Volba kandidáta na rektora VŠB-TUO 
Z  návrhů jednotlivých pracovišť FS, podaných písemně předsedovi volební komise Ing. Janu 
Burkovičovi, Ph.D. do 20. 9., vzešli tři kandidáti, přičemž dva z nich souhlasí s kandidaturou: 
prof. Ing.Tomáš Čermák, CSc. (11 návrhů) a prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc. (4 návrhy). 

Pro volbu kandidáta na rektora byla navržena komise ve složení: 
Ing. Jan Burkovič, Ph.D., doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc., Marek Sigmund, Radka Švrčková, 
Světlana Miková. 

O složení komise bylo hlasováno: 

Složení komise bylo schváleno všemi hlasy (18-0-0) 

Volební komisí bylo rozdáno 18 volebních lístků se jmény obou kandidátů. Výsledek tajného 
hlasování: 

pro prof. Ing.Tomáše Čermáka, CSc.  12 hlasů 
pro prof. Ing. Ludovíta Dobrovského  6 hlasů 
 
Předseda AS FS bude písemně informovat o výsledku hlasování, tj. o navržení prof. Ing. 
Tomáše Čermáka, CSc. na rektora VŠB-TUO Fakultou strojní, předsedu AS VŠB-TUO. 
 
Dne 30. 10. 2002 proběhne shromáždění AO VŠB-TUO, na kterém oba kandidáti představí 
své volební programy. 
Vlastní volba rektora VŠB-TUO proběhne tajným hlasováním na zasedání AS VŠB-TUO 
5. 11. 2002. 
 
Ad 7  Různé 
Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. seznámil členy senátu s plánovanými akcemi: 

1. Státní závěrečné zkoušky - podzimní termín (v tento den děkanské volno 
 pro všechny ročníky FS) 16.10. 2002 

2. Zasedání AS VŠB - TUO (od 13:00 D206) 22. 10. 2002 

3. Zasedání Vědecké rady FS (od 9:00 D206) 29.10. 2002 

4. Představení kandidátů na rektora 30. 10. 2002 

5. Imatrikulace a promoce FS (v DK Vítkovic) 31.10. 2002 
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6. Volba rektora na zasedání VŠB - TUO 5. 11. 2002 

7. Zasedání AS FS (od 14:00 D206) 19. 11. 2002 

8. Zasedání Vědecké rady FS (od 9:00 D206) 26. 11. 2002 

9. Kontrola studia po podmínečném zápisu 30.11. 2002 

10. Zasedání AS FS (od 14:00 D206) 3. 12. 2002 

11. Den otevřených dveří FS (9:00 a 10:30 na C4 a B6, 2. a 3. vyučovací 
 hodinu je děkanské volno pro všechny ročníky FS) 10. 12. 2002 

12. Zasedání Vědecké rady FS (od 9:00 D206) 25. 2. 2003 
 
 Dále informoval členy senátu o nutnosti ukončit hospodaření do 10. 12. 2002, o záměru 

vybavit učebnu B6 data-projektorem, o přípravě rozvojových projektů na FS. 

 Seznámil členy senátu s analýzou studentů prvního ročníku z hlediska jejich předchozího 
studia na střední škole, kterou provedla katedra matematiky: gymnázium 20 %, 
průmyslové školy 50 %, učiliště 12 %. 72 % studentů nematurovalo z matematiky. 

 Informoval o možnosti zúčastnit se školení řidičů (organizuje pan Bartonec) a možnosti 
využívat rekreační objekt na Bečvě (chata Nosta, kontaktní tel.: 602 713 846, resp. 551 
645 151). 

 
Zapsala:  Ing. Sylva Drábková, Ph.D., členka AS FS. 

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


