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ZÁPIS Č .  3  Z J E D N Á N Í  AS FS

D N E  30 .  11 .  1999

Přítomno : 13 členů zaměstnanecké části AS FS (prof. Ondrouch musel ze zasedání
předčasně odejít do výuky)
6 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. Návrh kritérií rozdělovaní prostředků na pracoviště FS
3. Změna přílohy č. 3 Statutu FS (Seznam oborů, ve kterých je FS oprávněna konat

habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem)
4. Informace ze zasedání AS VŠB - TUO
5. Různé

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

•  Informace o přesném počtu studentů na FS (stav k 31. 10. 1999). Magisterské studium,
prezenční forma - 1371 studentů, z toho 497 nově přijatých studentů. Magisterské studium,
kombinovaná forma - 306 studentů, z toho 116 nově přijatých studentů. Celkem na
magisterském studiu 1677 studentů, z toho 613 nově přijatých. Bakalářské studium,
prezenční forma - 456 studentů, z toho 88 nově přijatých studentů. Bakalářské studium,
kombinovaná forma - 216 studentů, z toho 81 nově přijatých studentů. Celkem na
bakalářském studiu 672 studentů, z toho 169 nově přijatých. Doktorské studium, prezenční
forma - 59 studentů, z toho 20 nově přijatých studentů. Doktorské studium, kombinovaná
forma - 122 studentů, z toho 19 nově přijatých studentů. Celkem na doktorském studiu 181
studentů, z toho 39 nově přijatých. Celkově na FS studuje 2530 studentů, z toho 821 nově
přijatých, což je počet o 19 % menší než počet nově přijatých v loňském roce. Pokles je
mimo jiné způsoben nezaměstnaností rodičů studentů. Příští rok bude končit střední školu
cca 1/5 letošního počtu studentů.

•  Informace o úspěšnosti studentů v 1. ročníku na základě informací doc. Doležalové, které
přednesla na kolegiu děkana FS. V 1. ročníku na FS je střední hodnota studijního průměru
ze střední školy 2,19,  střední hodnota studijního průměru z matematiky je 2,70. Celkem
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58 % studentů  nemá maturitu z matematiky. Z uvedeného je zřejmá nízká úroveň znalostí
z matematiky ze střední školy. 17 % studentů magisterského studijního programu a 36 %
studentů bakalářského studijního programu odešlo z FS bez toho, že by se dostavili ke
zkoušce z matematiky I a II. Ke zkoušce z matematiky III se nedostavilo 11 % studentů. Ke
dni 15. 11. 1999 nemělo zkoušku z matematiky 51 % studentů magisterského studijního
programu a 81 % studentů bakalářského studijního programu.

•  Informace o struktuře a počtu zaměstnanců FS - celkem 203 pracovníků, z toho 146
učitelů: 22 prof. (do 55 let je 1 prof.), 37 doc. (do 45 let je 12 doc.), 84 odborných
asistentů, 3 asistenti. Na 1 pedagoga FS připadá cca 19 studentů.

•  18. 1. 2000 – Workshop FS. Je určen zejména pro studenty doktorského studijního
programu, kteří zde budou obhajovat interní granty. Možnost bezplatně publikovat a
vystoupit pro všechny.

•  Na FS proběhly začátkem listopadu pohovory s nehabilitovanými docenty a vybranými
odbornými asistenty. Bylo na ně apelováno, aby co nejdříve vypracovali habilitační práce.

•  Ocenění 5 studentů FS na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB - TUO dne
18. 11. 1999, student FS Petránek byl navíc odměněn vysláním do Prahy.

 

 Ad 2  Návrh kritérií rozdělování prostředků na pracoviště FS
 Děkan fakulty prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil senátu návrh kritérií pro
rozdělení  prostředků na FS a návrh na rozdělení pohyblivé složky mzdy na katedry,
s účinností od 1. 1. 2000. Kritéria byla zaslána katedrám v dostatečném předstihu k vyjádření,
mají zůstat jednoduchá a odvíjí se od kritérií, kterým musí fakulta vyhovět při akreditaci.
Důraz je kladen zejména na publikační činnost jednotlivých pracovišť a na úspěšnost obhajob
státních doktorských zkoušek a habilitačních řízení.

 Ke kritériím se jednotliví členové senátu vyjádřili a z jejich diskuze vyplynuly dva
pozměňovací návrhy pro rozdělení  prostředků na FS a jeden pozměňovací návrh na rozdělení
pohyblivé složky mzdy na katedry, o kterých se samostatně hlasovalo:

 1. Pozměňovací návrh 2. Pozměňovací návrh jako

 na rozdělování prostředků na FS protinávrh

 započitatelná výuka změnit z 60% na 65 % 60 %

 publikační aktivity ponechat 20 % 20 %

 externí granty změnit z 10% na  5 % změnit z 10 % na 5 %

 ostatní činnost ponechat 10 % změnit z 10 % na 15 %

 

 Hlasování: pro 1. pozměňovací návrh 15 hlasů, 1 proti, tj. pro protinávrh, 2 se zdrželi
hlasování. Byl tedy přijat 1. pozměňovací návrh.

 

 1. Rozdělování pohyblivé složky mzdy (původní návrh) 2. Pozměňovací návrh
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 započitatelná výuka pracoviště 60 % 65 %

 publikační aktivity 20 % 20 %

 vědecko-pedag. úroveň pracoviště 20 % 15 %

 Hlasování: pro původní návrh 14 hlasů, 4 proti, tj. pro pozměňovací návrh, 0 se zdrželo
hlasování. Bylo tedy rozhodnuto ponechat původní znění beze změn.

 

 Hlasování o celkovém návrhu se zapracovanou schválenou změnou: 18 hlasů pro, tj. byl
schválen jednomyslně.

 

 Ad 3 Změna přílohy č. 3 Statutu FS (Seznam oborů, ve kterých je FS
oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem)
•  Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil AS FS ke schválení změnu Přílohy č.

3 Statutu FS (Seznam oborů, ve kterých je FS oprávněna konat habilitační řízení nebo
řízení ke jmenování profesorem). FS požádala o akreditaci 7 oborů, oficiální rozhodnutí
MŠMT přiznává fakultě oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem v 6 následujících oborech:

Strojírenská technologie

Konstrukční a procesní inženýrství

Dopravní technika a technologie

Aplikovaná mechanika

Řízení strojů a procesů

Energetické stroje a zařízení

O novém znění Přílohy č. 3 Statutu FS členové AS FS hlasovali a schválili je
jednomyslně (19 hlasy).

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. zašle do zítřejšího dne zádost o schválení
změny Přílohy č. 3 Statutu FS v AS VŠB - TUO předsedovi doc. Ing. Jiřímu Horkému, CSc.,
předsedům senátů fakult, zástupcům celoškolských pracovišť a členům legislativní komise AS
VŠB - TUO.

 Ad 4  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO
 Informace podal předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. Zasedání AS VŠB -

TUO proběhlo 16. 11. 1999.

•  Rada vysokých škol akceptovala navrhované zástupce fakult, studentů i do předsednictva.

•  Byl schválen nový znak VŠB - TUO, změna vyplynula z konstituování FAST. Nový znak
VŠB - TUO je zveřejněn na nástěnce AS VŠB - TUO pod budovou C. Nový znak je
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součástí Statutu VŠB - TUO.

•  Proběhla volba kandidáta na rektora VŠB - TUO na funkční období 1. 2. 2000 až 31. 1.
2003. Výsledek hlasování: prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. - 25 hlasů, prof. Ing. Tomáš
Čermák, CSc. - 7 hlasů, 1 hlas byl neplatný.

•  14. 12. 1999 v místnosti D206 ve 13.00 hodin proběhne další zasedání AS VŠB-TUO.

•  Ing. Rostislav Kubala, CSc.: zasedání ekonomické komise AS VŠB - TUO proběhne 7. 12.
1999. Bude se projednávat návrh nového rozpočtu VŠB - TUO.

 

 Ad 5  Různé
•  Ing. Zdeněk Konečný upozornil, že Info software není kompatibilní s Windows NT, s čímž

má katedra 354 potíže, protože používají všichni tento operační systém. Problém by mělo
řešit výpočetní středisko VŠB - TUO, pravděpodobně až po dokončení rekonstrukce
budovy A a odstranění vlastních problémů, spojených se stěhováním.

•  Ing. Petr Kočí - diskuze k úrovni znalostí matematiky studentů 1. ročníku FS.

Příloha: Kritéria pro rozdělování investičních, neinvestičních prostředků a pohyblivé
složky mzdy na pracoviště FS VŠB - TUO

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

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


