
Zápis  ze  zasedání Akademického senátu FS dne 2.prosince 2003  

 1

ZÁPIS Č .  9  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  2 .  12 .  2003 

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D. a 

Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.) 
7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen Dušan Desnica) 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Návrh změny výpočtu procentuálního podílu započitatelné výuky pracovišť FS 
3) Směrnice děkana č. 1/2004 o výjezdech studentů do zahraničí 
4) Různé 

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

• 25. 11. proběhlo zasedání VR FS, kde mimo jiné:  

• byly předány jmenovací dekrety novým členům VR FS, 

• byla projednána žádost o prodloužení akreditace oboru Části a mechanismy strojů, 

• byl schválen návrh na akreditaci 6 oborů doktorského studijního programu v jazyku 
anglickém, 

• proběhlo úspěšně habilitační řízení Ing. Hrabovského, Ph. D., 

• zazněly informace o zvýšení počtu bilaterálních smluv v rámci programu Sokrates na 
současných 26, které rozšiřují možnosti mobilit studentů a pedagogů (přibyly smlouvy 
s univerzitami v Helsinkách, Aténách a v Milánu). Informace jsou na webu FS. 
Studentů však vyjíždí na zahraniční univerzity méně než 20 ročně, pedagogů méně než 
10 ročně, 

• bylo schváleno nové složení oborových rad, 

• byla schválena komise pro řízení ke jmenování profesorem (doc. Ing. Němček) a pro 
habilitační řízení (Ing. Vítek a Dr. Kaláb). 

• Děkan FS se zúčastnil VR FS TU Košice, kde byl projednáván dlouhodobý záměr fakulty. 

• Odměny budou na FS v prosinci vyplaceny ze tří složek (cílené odměny 
řešitelům výzkumných záměrů FS, mimořádné odměny od vedení FS z fondu odměn FS 
za mimořádné práce pro FS v uplynulém roce a plošné vyplacení částky přidělené FS z 
rezervy rektora - 17,6 % celkové mzdy). 
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• V diskusi vystoupil doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D., jeho dotaz na děkana FS se týkal 
informace o financování mobilit z programu Sokrates po vstupu ČR do EU. Děkan 
potvrdil, že studenti vyjíždějící do zahraničí získají z tohoto programu přibližně o 
100 EUR méně, FS však má i tak zájem na pokračování mobilit a bude proto rozdíly ve 
financování dorovnávat. 

 

Ad 2   Návrh změny výpočtu procentuálního podílu započitatelné výuky  
pracovišť FS 

Změna byla iniciována změnou přidělování finančních prostředků z rozpočtu VŠB TUO na 
jednotlivé fakulty dle nového výpočtu. Jak informoval děkan FS, záměrem je přenést tento 
způsob výpočtu i do způsobu rozdělování finančních prostředků za oblast hodnocení výuky 
dále na pracoviště FS s cílem zjednodušit a maximálně zprůhlednit systém přidělování i 
kontroly podkladů, které jsou pro výpočet použity. Děkan dále podrobně vysvětlil a popsal 
výpočet, týkající se jednak hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních 
programech, jednak v doktorských studijních programech. 

Vyjádření ekonomické komise přednesl Ing. Rostislav Kubala, CSc. - návrh změny výpočtu 
po zapracování připomínek komise doporučuje ke schválení. 

Vyjádření legislativní komise vypracoval Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., navrhované změny se 
týkaly zpřesnění znění návrhu, nikoli jejich podstaty. 

V diskusi postupně vystoupili členové AS FS, viz níže, na jejich dotazy odpovídali děkan FS 
prof. Ing. Petr Horyl, CSc. a předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc.: 

• Ing. Šárka Tichá, Ph.D.: řada předmětů je zajišťována dvěma katedrami současně 
v poměru 50/50, jak ošetřit tyto případy. 

V těchto případech je třeba přečíslovat předměty zanesené do programu Sírius s prvním 
trojčíslím čísla předmětu tak, aby dělení výuky těchto předmětů bylo spravedlivé, a to 
i v případě, že garantem předmětu je vyučující z jiné katedry. 

• doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.: jakým způsobem vzniklo ohodnocení předmětů počtem 
kreditů a zda bude ještě možné počet kreditů u předmětů přehodnotit. 

Ohodnocení (pedagogickou komisí) se odvíjelo od rozsahu vyučovaného předmětu, např. 
rozsah 2 přednášky/2 cvičení v týdnu dává 4 kredity. Počet kreditů zůstane tak, jak je 
předmětům přidělen. 

• Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.: kdy vejdou nová pravidla v platnost. 

Při srovnání předchozího způsobu rozdělování s nově navrhovaným výpočtem vznikla natolik 
malá odchylka (viz tabulky a grafy výpočtu předložené děkanem FS ekonomické komisi dne 
18. 11.), že se vedení FS rozhodlo uplatnit tato pravidla již při rozdělování prostředků FS na 
rok 2004, což znamená aplikovat výpočty z  aritmetických průměrů dat pořízených v 
sestavách celoškolské databáze SIRIUS do 31. 10. 2003 za semestr zimní a v březnu 2004 za 
letní semestr. 

• Ing. Jan Burkovič, Ph.D.: znamená to, že nový způsob výpočtu nezohledňuje výuku 
v laboratorních učebnách.  

• Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.: u počítače musí vždy pracovat jeden student, není možné, 
aby stejnou úlohu řešili dva studenti na jednom počítači. Připravit počítačové pracoviště, 
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průběžně aktualizovat programové vybavení a vyučovat v počítačové učebně je mnohem 
náročnější, než provádět výpočty klasickými matematickými metodami před tabulí. 

• Ing. Lenka Landryová, CSc.: výuka v laboratorních učebnách vyžaduje podle předpisů pro 
práci s elektrickým zařízením dělení skupiny studentů (aby max. počet studentů byl 10) 
nebo přítomnost dalšího pedagoga v laboratoři. Tento fakt není v novém způsobu výpočtu 
podílu výuky vůbec zohledněn (např. koeficientem navrhovaném na minulém zasedání AS 
FS). Navíc koncepce bakalářského studia v novém strukturovaném programu měla 
směřovat k cvičením zaměřeným mnohem praktičtěji a umožnit studentům práci 
s počítači, již připravenými modely různých fyzikálních soustav apod. Nový způsob 
výpočtu podílu výuky tuto koncepci ani nepodporuje ani k přípravě takto vedených 
cvičení nemotivuje pedagogy. 

• doc. Ing. Jiří Podešva, PhD.: nový způsob zprůhlední výpočet podílu výuky a zabrání tak 
”umělému” dělení skupin a takovémuto nadhodnocování, ke kterému v minulosti při 
zpracování podkladů docházelo, a v žádném případě nebrání, aby se výuka v laboratořích 
i nadále dělila do menších skupin, pokud to podmínky vyžadují. 

• Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D.: nový způsob výpočtu bohužel nezohledňuje velké počty 
studentů v nižších ročnících, pro které je zapotřebí vypisovat mnohem více zkušebních 
termínů. 

• Marek Paprskář: z hlediska studentů je výuka v menších skupinách výhodnější, zvláště 
pak v počítačových učebnách by studenti měli každý mít k dispozici samostatné 
počítačové pracoviště. 

Systém nově zaváděný sleduje racionalizaci práce, průhlednost, jednoduchost a podporu větší 
části fakulty, má však dopad na výuku v laboratořích. V nastávajícím období bude systém 
sledován a hodnocen, aby byl případně dolaďován. Citlivost systému (tzn. do jaké míry má 
vliv na rozpočet každého pracoviště FS) je velmi malá, jelikož se týká pouze části 
rozdělovaných finančních prostředků, zbytek je rozdělován podle již zavedeného způsobu. 

 

O návrhu na změnu bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro změnu hlasovalo  15 

 Proti   2 

 Zdrželi se  3 

Návrh na změnu výpočtu procentuálního podílu započitatelné výuky pracovišť FS byl přijat. 

 
Ad 3 Směrnice děkana č. 1/2004 o výjezdech studentů do zahraničí 
Ve svém stručném vystoupení děkan seznámil AS FS se smyslem nové směrnice zavést 
povinnost studentů prezenční formy studia písemně hlásit své výjezdy do zahraničí na dobu 
pobytu  delší než 3 týdny studijnímu oddělení.  

O návrhu přijetí Směrnice děkana č. 1/2004 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 
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Směrnice děkana č. 1/2004 byla přijata všemi hlasy a vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2004. 

 

Ad 4 Různé 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval AS FS o konání důležitých událostí 
na fakultě a škole: 

• Nejbližší termín zasedání VR FS připadá na 10. 2. 2004 

• Dne 11. 2. 2004 se bude konat Workshop FS 

• Nejbližší termíny, ve kterých je zajištěna místnost D206 pro konání AS VŠB-TUO jsou 
20. 1. 2004 a 17. 2. 2004 

• VR VŠB-TUO se sejde 20. 2. 2004 

• 24. 2. 2004 je zajištěna místnost D206 pro zasedání AS FS (od 14:00) 

• Souborná zkouška se bude konat 18. 2. 2004 

• 26. 3. 2004 slavnostní zasedání VR VŠB-TUO 

Marek Paprskář poděkoval jménem studentů za organizaci dne otevřených dveří pro studenty 
druhého ročníku v bakalářském studijním programu s cílem seznámit je s nabídkou oborů a 
zaměření v bakalářském studijním programu. 

V lednu 2004 proběhne rekonstrukce klimatizace poslucháren v objektu budovy C, a proto 
výuka v tomto objektu nebude uskutečnitelná. Bohužel nebyla tato informace podána z vedení 
VŠB-TUO na fakulty v časovém předstihu tak, aby v rozvrhu mohlo být naplánováno 
nahrazení 2 posledních přednášek zimního semestru. 

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

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


