
Zápis  ze  zasedání Akademického senátu FS dne 18.  dubna 2006  

ZÁPIS  Č .  5  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  1 8 .  4 .  2 0 0 6  

 
Přítomno: 11 členů akademické komory AS FS (omluveni prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc., 

doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., Ing. Michal Richtář), 
4 členové studentské komory AS FS (omluveni Ing. Vilém Pražák, Ing. Ivan 
Kedroň, Bc. Petr Navrátil, Tomáš Sucharda), 
hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan FS pro bakalářské, 
magisterské studium a externí pracoviště doc. Ing. Radim Farana, CSc., tajemnice 
FS Ing. Zdeňka Kmitová 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2005 

3) Návrh úpravy kritérií pro rozdělování finančních prostředků na FS 

4) Návrh na rozdělování finančních prostředků FS pro rok 2006 

5) Návrh nových členů VR FS 

6) Novinky ve stipendijním řádu VŠB – TUO se zaměřením se na sociální 
stipendium 

7) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 

 

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

• FS byla přihlášena do soutěže o Národní cenu ČR za jakost. Za tímto účelem byla 
zpracována publikace Sebehodnotící zpráva FS. Děkan FS poděkoval hlavnímu 
posuzovateli sebehodnocení FS doc. Ing. Radimu Faranovi, CSc. za vedení týmu Komise 
excelence FS. 

• Kolegium děkana schválilo návrh na udělení pamětní medaile Georgia Agricoly prof. Ing. 
Zdeňku Dejlovi, CSc. u příležitosti jeho životního jubilea. Návrh byl následně schválen 
VR VŠB – TUO. 

• Z pracovišť fakulty byly dodány podklady k personálnímu auditu pro potřeby 
prodloužení akreditace studijních oborů. Výsledky byly přezkoumány a na jejich základě 
byla zaslána žádost o prodloužení akreditace všech nabízených studijních oborů. 

• Ve spolupráci s pracovišti FS bude Ing. Pavel Smutný garantovat obsahovou správnost 
portálu FS a správnost uveřejněných informací o FS na webových stránkách VŠB - TUO, 
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Ing. David Hrbáč bude vykonávat funkci správce informačních technologií. 

• Bylo zahájeno habilitačního řízení Dr. Ing. Klause Koppeho z TU Dresden. Na kolegiu 
rektora uskutečněného dne 20. 2. 2006 bylo schváleno zahájení řízení ke jmenování 
profesorem doc. Ing. Františka Helebranta, CSc. 

• Na VR VŠB – TUO úspěšně proběhlo řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Dagmar 
Juchelkové, Ph.D., 

• Na VR FS konané dne 22. 2. 2006 proběhlo habilitační řízení Ing. Jiřího Friese, Ph.D. a 
schválení komisí pro habilitační řízení (Ing. Sylva Drábková, Ph.D., Ing. Aleš Slíva, 
Ph.D., Dr. Ing. Klaus Koppe) a pro řízení ke jmenování profesorem (doc. Ing. František 
Helebrant, CSc., doc. Ing. Stanislav Rusz, CSc.). 

• Rektor prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. představil členům kolegia rektora manažerku pro 
vnější vztahy Ing. Petru Kubovou, která působí od 1. února 2006 ve funkci a realizuje PR 
aktivity za naši univerzitu. 

• Byla schválena Směrnice rektora č. 1/2006 o vyřizování stížností, podnětů, oznámení a 
petic, která ruší příkaz rektora č. 9/98. 

• Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh na zvýšení stipendií od 1. 2. 2006 
studentům 3. ročníku doktorského studijního programu na 7000,-- Kč. 

• Byla udělena mimořádná stipendia studentům a mimořádné odměny pracovníkům 
fakulty, kteří v minulém akademické roce navštívili střední školy za účelem prezentace 
naší fakulty. 

• FS získala rozvojový projekt MŠMT nazvaný „Rozvoj laboratoře víceprofesního 
obrábění, přenosových jevů a servisní robotiky pro akreditované studijní programy“ v 
celkové výši 2 427 tis Kč. 

• Firma Visteon - Autopal, s. r.o. spolupracuje s FS na zřízení společné experimentální 
laboratoře. Jednáním je pověřen doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář z katedry výrobních strojů 
a konstruování. 

• Byla vyhodnocena soutěž o nejlepší učební text pro studenty FS vydaný v roce 2005. 
Přihlášeny byly 4 práce z toho 3 v tištěné a 1 v elektronické verzi. 1. místo získal studijní 
materiál elektronické podoby „Organizace a řízení dopravy“, další dvě místa získaly 
„Základní početní úkony v angličtině“ a „Výpočty a konstrukce strojních dílů“. Autoři 
těchto učebních textů byly odměněni vedením fakulty. 

• Byla vydána inovovaná směrnice „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) 
práce“ pod číslem řízeného dokumentu FS_SME_05_003, verze B. 

• Ekonomická komise AS FS doporučila odchylky hospodaření pracovišť v závěru 
kalendářního roku: -10.000,- Kč a + 50.000,- Kč (vzhledem k možnosti převodu do 
Fondu účelově určených prostředků). 

• Na základě předchozích jednání byl předložen návrh studijního programu pro akreditaci 
oboru Technologie provozu a údržby letecké techniky. Dr. Ing. Vladimír Smrž, vedoucí 
Ústavu civilní letecké dopravy na Institutu dopravy na FS, prezentoval členům kolegia 
děkana perspektivy výcviku leteckých specialistů. 

• Prof. Dr. Ing. Miloš Němček se zúčastnil jednání v rámci Automobilového clusteru, 
dalšího jednání dne 11. 4. 2006 se zúčastnili děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc a 
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proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Ing. Sylva. Drábková, Ph.D. 

• Děkan FS upozornil na nutnost zajištění náhradní výuky při služebních cestách pedagogů. 

• Dne 13. 4 2006 byla svolána porada zástupců vedoucích pracovišť FS pro pedagogiku 
spolu se zapisovateli komisí pro SZZ. 

• Proběhlo slavnostním zahájení výuky FS na SOŠ v Zábřehu. 

• Od akademického roku 2006/2007 bude zahájena výuka specializace Průmyslový design 
s garancí Dr. Ing. Anny Plchové. 

• Byly podány informace o vydání dalších skript autorů z Fakulty vojenské techniky 
Univerzity Obrany v Brně pro výuku zaměření v Uherském Brodě. 

• Pozitivně byla hodnocena návštěva firmy Bang & Olufsen v Kopřivnici, které se 
zúčastnilo cca 70 studentů FS. 

 

Ad 2  Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2005 
 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu návrh na uzavření hospodaření 
FS za rok 2005. Návrh okomentovala tajemnice FS Ing. Zdeňka Kmitová. 

Pracoviště FS nebudou postiženy sankcemi za přečerpání či nedočerpání prostředků ve 
výši ±10 000,- Kč, což bude řešeno vyrovnáním v rámci pracovišť FS. Pro rok 2006 jsou 
doporučeny hranice pro hospodaření jednotlivých pracovišť FS min –10 000,- Kč a max +50 
000,- Kč. U pracovišť 354 a 337 bude provedeno vyrovnání fakultou. Kladný hospodářský 
výsledek fakulty za r. 2006 ve výši Kč 584 000,- bude převeden do Fondu odměn. 

K návrhu se vyjádřil předseda ekonomické komise Ing. Rostislav Kubala, CSc., který 
uvedl, že ekonomická komise AS FS návrh projednala a doporučuje tento návrh na uzavření 
hospodaření FS za rok 2005 ke schválení. 

 

 O návrhu na uzavření hospodaření FS za rok 2005 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2005 byl přijat jednomyslně. 

 

Ad 3  Návrh úpravy kritérií pro rozdělování finančních prostředků na FS 
 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. uvedl a předložil senátu ke schválení návrh 
úpravy kritérií pro rozdělování finančních prostředků na FS: 

• U publikací se navrhuje zrušení kategorie „Monografie“. Kategorie „Monografie“ mezi 
publikacemi má v současných kritériích rozdělování prostředků na FS uvedeno, že musí být 
schválena VR FS. KD FS doporučilo vzhledem k absenci autority rozhodující o monografii 
zrušit tuto kategorii při bodování publikační činnosti pracovišť FS a zařazovat tato díla do 
kategorie „Kniha, učebnice“. 
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• U hodnocení pedagogického výkonu pracovišť FS bylo navrženo zohlednění způsobu 
dělení na fakulty, tj. započítávání doktorandů interních 2x, externích 1x, započítávání 
absolventů (na FS je návrhem zatím započítat jen polovinou), koeficienty při výpočtu 
studentokreditů – na FS je návrhem použít kompromis, tj. koeficienty 1  1,5  2  2,5  2,5 místo 
koeficientů 1  2  3  4  4, které byly použity při dělení finančních prostředků mezi fakulty 
školy. Děkan FS podrobně namodeloval vlivy koeficientů v MS Excelu a demonstroval je 
pomocí sloupcových grafů pro jednotlivá pracoviště FS. 

Předseda ekonomické komise Ing. Rostislav Kubala, CSc. uvedl, že návrh byl 
předložen ekonomické komisi AS FS, která jej projednala. Ekonomická komise doporučuje 
fakultní návrh ke schválení. 

 

Diskuze: 

Ing. Petr Kočí, Ph.D. – potvrdil správnost prezentovaných informací; 

Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. – vyslovil nesouhlas s navrženými koeficienty 1  1,5  2  2,5  2,5 
z důvodu nutnosti individuálního přístupu pedagoga ke studentům vyšších ročníků aj.; 

doc. Ing. Radek Čada, CSc. – podpořil fakultní návrh koeficientů 1  1,5  2  2,5  2,5 jako 
přijatelný kompromis. U výuky studentů prvních ročníků je časově náročné např. opakované 
zkoušení, u výuky v detašovaných pracovištích je časově náročné dojíždění pedagogů aj.; 

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – byly diskutovány důvody změny koeficientů na fakultě; 

Ing. Šárka Tichá, Ph.D. – byla diskutována otázka specializace a univerzálnosti studia; 

děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. – objasnil, že nové specializace vznikají na žádosti 
firem. 

 

O návrhu na zrušení kategorie „Monografie“ a zařazování těchto děl do kategorie 
„Kniha, učebnice“ bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

 Návrh na zrušení kategorie „Monografie“ a zařazování těchto děl do kategorie „Kniha, 
učebnice“ byl přijat. 
 

 

O návrhu změn hodnocení pedagogického výkonu pracovišť FS a navržených 
koeficientech 1  1,5  2  2,5  2, 5 při výpočtu studentokreditů na FS bylo hlasování s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  13 

 Proti  2 

 Zdrželi se  0 

Návrh změn hodnocení pedagogického výkonu pracovišť FS a navržených 
koeficientech 1  1,5  2  2,5  2, 5 při výpočtu studentokreditů na FS byl přijat. 
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Ad 4  Návrh na rozdělování finančních prostředků FS pro rok 2006 
 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení návrh na 
rozdělování finančních prostředků FS pro rok 2006. Návrh byl děkanem FS podrobně 
vysvětlen a následně projednán a schválen na zasedání ekonomické komise FS, která se 
konala dne 12. 4. 2006. 

Informace z jednání ekonomické komise podal její předseda Ing. Rostislav Kubala, 
CSc. Ekonomická komise doporučila návrh ke schválení. 

O návrhu na rozdělování finančních prostředků FS pro rok 2006 bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na rozdělování finančních prostředků FS pro rok 2006 byl přijat jednomyslně. 

 

Ad 5  Návrh nových členů VR FS 
 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. navrhl dva nové členy VR FS: 
 

• za řádného interního člena VR FS navrhl prof. Ing. Jiřího Skařupu, CSc., vedoucího 
katedry robototechniky FS VŠB – TUO. 

O návrhu na jmenování nového řádného člena s platností od 1. 5. 2006 bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. Ing. Jiřího Skařupy, CSc. za řádného interního člena VR FS 
byl přijat jednomyslně. 
 
 
• za externího čestného člena VR FS navrhl Ing. Karla Billa, MBA, ředitele Vývoje a 
konstrukce výrobků firmy Visteon – Autopal, s. r. o. 

O návrhu na jmenování nového externího čestného člena s platností od 1. 5. 2006 bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování Ing. Karla Billa, MBA za externího čestného člena VR FS byl 
přijat jednomyslně. 
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Ad 6  Novinky ve stipendijním řádu VŠB – TUO se zaměřením se na sociální 
stipendium 

 

Proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. prostřednictvím prezentace v Powerpointu 
seznámil s novinkami ve výuce na FS a s výběrem významných změn ve Stipendijním řádu 
VŠB – TUO se zaměřením se na sociální stipendium: 

• Prezentace z porady zástupců pro pedagogiku a zapisovatelů komisí pro SZZ je 
uveřejněna na portálu ISO FS http://iso.fs.vsb.cz/prezentace/FS20060413Vyuka.pps. 

• Jarní termíny SZZ se budou konat ve dnech od 12. 6. 2006 do 16. 6. 2006. 

• Byl prezentován časový plán výuky na FS v akademickém roce 2006/2007. 

• Sociální stipendium se řídí Opatřením rektora o organizačním zajištění výplat sociálních 
stipendií: dokládá se přiznáním dětských přídavků ve zvýšené výměře Kč 810,-; žádost o 
sociální stipendium je uveřejněna na webu univerzity, kterou je nutno dodat na studijní 
oddělení FS do 30. 4. 2006. Vyplácená částka sociálního stipendia je stanovena na Kč 1620,- 
měsíčně od 1. 1. 2006. 

• Odměny za výuku v konzultačních střediscích v roce 2005 byly vyplaceny v březnové 
výplatě roku 2006. 

• Byla vyhlášena soutěž o nejlepší učební text pro studenty FS vydaný v roce 2006 ve 
strukturované podobě podle doporučení Regionálního centra celoživotního vzdělávání, viz: 
http://iso.fs.vsb.cz/OperativniSdeleni/FS_SDE_06_006_SoutezUcTextu.pdf. 

 

Diskuze: 

• doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – byly diskutovány požadavky na strukturovaný 
dokument; 

• Dr. Ing. Lumír Hružík – podal dotaz na podávání projektů FRVŠ a jejich 
spolufinancování fakultou; 

• děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. – uvedl, že na projektech FRVŠ bude u projektů 
kategorie A hradit spolufinancování fakulta, u ostatních projektů se budou na 
spolufinancování finančně podílet z 50 % fakulta a z 50 % pracoviště; 

 

Ad 7  Různé 
 

• děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc – poděkoval členům AS FS za projevenou důvěru při 
schvalování rozpočtu FS pro rok 2006; 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB – TUO: 

• 19. 4. 2006 od 13:00 v místnosti D206 porada řešitelů projektů FS 
• 19. 4. 2006 od 14:00 v posluchárně C1 beseda s ministryní školství, mládeže a 

tělovýchovy JUDr. Petrou Buzkovou 
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• 20. 4. 2006 od 14:00 v posluchárně NK341 přednáška Ing. Pavla Mrázka z firmy 
Huisman Konstrukce na téma Prezentace systémů manipulace s potrubím na moři a 
jeho pokládání na mořské dno 

• 21. 4. 2006 od 13:00 Porada vedoucích pracovišť 
• 27. 4. 2006 výuka na FS bude probíhat podle pondělního rozvrhu sudého týdne 
• 28. 4. 2006 od 8:30 do 17:00 Dozorový audit na FS 
• 3. 5. 2006 Majáles VŠB – TUO 
• 16. 5. 2006 VR FS, Sportovní den 
• 19. 5. 2006 poslední termín podání přihlášky na doktorské studium 
• 26. 5. 2006 konec výuky v LS 
• 2. 6. 2006 VR VŠB – TUO 
• 22. 6. 2006 společná komise pro přijetí studentů doktorského studia 
• 3. 10. 2006 VR FS 
• 6. 10. 2006 VR VŠB – TUO 
• 16. 11. 2006 slavnostní VR VŠB – TUO ke Dni studentů 
• 28. 11. 2006 VR FS 
• 8. 12. 2006 VR VŠB – TUO 
 
 

Zapsala:  Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková, tajemnice AS FS. 

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