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ZÁPIS Č .  4  Z J E D N Á N Í  AS FS D N E  22.  2 .  2000

Přítomno: 12 členů zaměstnanecké části AS FS (Ing. Zdeněk Konečný a prof. Ing. Jan
Ondrouch, CSc. omluveni, nepřítomen Ing. Zdeněk Kadlec)
8 členů studentské části AS FS.
hosté: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan fakulty strojní.

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

Program :

1. Informace z vedení FS
2. Změna ve složení VR FS
3. Změna jednacího řádu VR FS
4. Studijní a zkušební řád v doktorském studijním programu na FS
5. Informace ze zasedání AS VŠB - TUO
6. Různé

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

•  Informace o podání návrhů projektů česko-polské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
na MŠMT ČR k 15. únoru 2000

•  Informace o inauguraci rektora STU v Bratislavě prof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc. a
inauguraci děkana FS STU v Bratislavě doc. Ing. Michala Varchola, CSc.

•  Informace o přípravách vydání almanachu FS k 50. výročí založení fakulty, garantem je
prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.

•  Informace o souhrnném počtu zaměstnanců fakulty k 31. prosinci 1999 (24 profesorů, 36
docentů, celkem 149 pedagogů. Přepočtené stavy k témuž datu jsou: 17,7 profesorů, 30,8
docentů, celkem 124,4 pedagogů, zaměstnanců celkem 178)

•  Informace ze zasedání kolegia rektora o číslech vykázaných na MŠMT o počtu studentů
FS k 31. říjnu 1999:

671 studentů bakalářského studijního programu,

1670 studentů magisterského studijního programu,

180 studentů doktorského studijního programu,

2521 celkový počet všech studentů,
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FS je tedy 3. největší fakultou VŠB - TUO. Pro srovnání: v roce 1991 (po rozdělení
FSE na FS a FEI) byl celkový počet studentů FS 1398.

V následujících letech ukončil studium na FS následující počet studentů:

1997 37 Bc. (paralelní studium) 95 Ing.

1998 62 Bc. (paralelní studium) 115 Ing.

1999 71 Bc. (paralelní studium) 133 Ing.

V následujících letech ukončil studium na FS následující počet studentů doktorského
studijního programu:

1997 0

1998 6

1999 10

•  Informace o ediční činnosti a publikační aktivitě na FS:
 nových skript neperiodické sborníky periodické sborníky

 Rok 1997 10 3 3

 1998 9 12 3

 1999 15 7 2

•  Informace o úspěšnosti studia předmětů vyučovaných katedrou matematiky (Matematika I,
Matematika III, Numerická matematika, Základy matematiky, Výpočetní technika a
grafické systémy), viz materiály zpracované doc. RNDr. J. Doležalovou, CSc.

Diskuze k úspěšnosti studentů v 1. ročníku studia na FS (doc. Ing. Vladimír Vrba,
CSc., Ing. Petr Kočí, Ing. Rostislav Kubala, CSc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.):

Úroveň znalostí matematiky je nízká již ze středních škol, v prvním semestru by bylo vhodné
provést opakování středoškolské matematiky, z toho plyne - nesnižovat úroveň výuky
předmětu. Rozvolnění studia přestavbou struktury studia na FS vedlo k nárůstu počtu
absolventů fakulty o 20 %. V letním semestru by bylo vhodné, aby se sešla pedagogická
komise FS kvůli podrobnému zhodnocení provedené přestavby struktury studia na FS. Návrh
na vyhodnocení úspěšnosti studia v závislosti na cvičícím. Návrh, aby jednotlivé obory
formulovaly požadavky na znalost matematiky u svých studentů.

Ad 2  Změna ve složení VR FS
Děkan fakulty prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil senátu návrh na doplnění VR

FS, protože prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. se vzdal členství (důvodem je jeho zvolení
rektorem VUT v Brně). Novým členem VR FS byl navržen doc. Ing. Josef Vačkář, CSc.,
děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

O tomto návrhu se hlasovalo, návrh byl přijat všemi hlasy (20-0-0).

Ad 3 Změna jednacího řádu VR FS
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Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil AS FS ke schválení nové znění
jednacího řádu VR FS, ve kterém byly provedeny změny v čl. 1 odst. 1 a 2. Byla doplněna
věta: "VR FS řídí děkan, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen VR FS."

O předpisu v novém znění se hlasovalo, návrh byl přijat všemi hlasy (20-0-0).

Ad 4 Studijní a zkušební řád v doktorském studijním programu na FS
Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil AS FS ke schválení Studijní a

zkušební řád v DSP na FS s již zapracovanými připomínkami, které vzešly od jednotlivých
členů senátu, garantů oborů a dalších členů akademické obce. Seznámil přítomné s důvody,
proč byl řád vytvářen.

V souvislosti s vytvořením nového vnitřního předpisu FS je třeba změnit Statut FS, a to
čl. 4 odst. 2, ve kterém je výčet vnitřních předpisů FS. V tomto odstavci je třeba doplnit "f)
Studijní a zkušební řád v doktorském studijním programu na FS VŠB-TUO."

V diskuzi byly navrženy upřesnění čl. 12 odst. 6, co má obsahovat titulní strana
disertační práce (doplnění o jméno školitele a obor).

O znění Studijního a zkušebního řádu FS a vyvolané změně Statutu FS členové AS FS
hlasovali a schválili je jednomyslně (20-0-0).

Ad 5  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO
Informace podal Ing. Rostislav Kubala, CSc., který je zástupcem AS FS v AS VŠB -

TUO. Zasedání AS VŠB - TUO proběhlo 11. ledna 2000. Byl schválen dlouhodobý záměr
vzdělávací, výzkumné, vývojové, tvůrčí a další činnosti, byla podána informace o
rozpočtovém provizoriu, rektor informoval o připravovaném jednání o převzetí objektu na
ulici Ludvíka Podéště pro potřeby stavební fakulty. Prorektor prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
seznámil členy AS VŠB - TUO se Směrnicí rektora VŠB - TUO č.1/2000 "Úhrada za vydání
dokladů o studiu".

AS VŠB - TUO schválil změnu přílohy č. 3 Statutu FS "Seznam oborů, ve kterých je
FS VŠB - TUO oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem".

AS VŠB - TUO schválil návrh EKF jmenovat do Rady vysokých škol doc. PhDr.
Františka Varadzina, CSc. místo prof. Ing. Jindřicha Kaluži, CSc.

Ad 6  Různé
•  Markéta Dohnalová - apel na vedení FS, aby vytvořilo podmínky pro přijímání vyššího

počtu zahraničních studentů na katedry v rámci výměn IAESTE. V loňském roce
pracovalo na FS 6 zahraničních studentů, vedení školy by uvítalo zdvojnásobení tohoto
počtu, aby z naší školy mohlo vyjet do zahraničí více studentů. V letošním roce proběhnou
studijní pobyty v USA (Missouri, Carbondale) pro studenty 4., 5. ročníku magisterského
studijního programu a studenty doktorského studijního programu, přičemž garantem je
IAESTE.

Vedení FS přislíbilo pomoc.
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•  7. března 2000 proběhne veletrh studijních a pracovních příležitostí.

•  Zasedání AS VŠB - TUO proběhne 7. března 2000, od 13.00 v místnosti D206.

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

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


