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ZÁPIS Č .  8  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  18.  11 .  2003 

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. Jan 

Burkovič, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.) 
8 členů studentské komory AS FS. 
Hosté: prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan FS 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Návrhy na změny ve složení VR FS 
3) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. podal z vedení FS následující informace: 

• FS má ke dni 7. listopadu 2003 31 profesorů (novými profesory byli jmenování prof. 
Hrubý a prof. Bilík), 39 docentů z celkového počtu 157 pedagogů (přepočtené personální 
stavy jsou: 23,4 profesoři, 31,75 docentů a 134,6 pedagogů celkem). 

• FS připravila materiály k akreditaci studia v doktorském studijním programu v anglickém 
jazyce. Z 10 oborů studijního programu bude předloženo ke schválení VR FS 6 oborů. 

• FS připravuje návrhy výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2005, které 
musí být podány na MŠMT do 1. března 2004. 

• Připravuje se návrh změny výpočtu procentuálního podílu započitatelné výuky pracovišť 
FS, využívající celoškolskou metodiku rozdělování prostředků, ve kterém je třeba ještě 
zohlednit počty studentů v doktorském studijním programu na jednotlivých pracovištích 
FS. Uvažuje se o možnosti, že pracoviště FS bude moci předložit zdůvodnění dělení 
studijních skupin ve cvičeních (např. vyplývající ze zákona o počtu studentů ve výuce 
prováděné v laboratořích s přímým provozem elektrických zařízení nebo dané omezením 
počtu studentů podle počtu dostupných počítačových pracovišť v laboratorních učebnách) 
a pokud bude mít takových dělených cvičení více než polovinu všech za semestr, bude 
navíc použit koeficient 1,15 pro vynásobení konečného čísla. 

V diskusi vystoupil: 

Ing Petr Kočí, Ph.D.: otázka na pana děkana - jakým způsobem budou ověřena data ze 
systému SIRIUS se skutečným stavem studentů studujících předměty podle schváleného 
rozvrhu a garantovanými jednotlivými katedrami, zejména vzhledem k působení některých 
studentů ve dvou ročnících souběžně nebo, jinými slovy, zapsanými do předmětů, kterých se 
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neúčastní právě z důvodu neukončení předchozího ročníku studia. 

Pan děkan na otázku odpověděl, upozornil na termín 31. 10., ke kterému se vyhotovuje 
matrika studentů, a zmínil i další problémy, které se Fakulty strojní dotýkají (výuka na jiných 
fakultách). 

 

Ad 2  Návrhy na změny ve složení VR FS 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil návrh na dvě změny ve složení VR FS: 

 prof. Ing. Ján Boroška, CSc. (Technická univerzita v Košicích, Fakulta BERG, 
Katedra logistiky a výrobných systémov) - návrh na čestného člena VR FS (dříve 
byl řádným členem VR FS). 

 prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. (od roku 2002 je ředitelem Institutu dopravy VŠB-TU 
Ostrava) - návrh na řádného člena VR FS. 

Po vystoupení děkana FS bylo o předložených návrzích na změnu ve složení VR FS 
hlasováno s tímto výsledkem: 

• pro přijetí prof. Ing. Jána Borošky, CSc. za čestného člena VR FS: 

20 – 0 – 0 

Návrh byl přijat všemi hlasy. 

• pro přijetí prof. Ing. Aloise Daňka, DrSc. za řádného člena VR FS: 

20 – 0 – 0 

Návrh byl přijat všemi hlasy. 

 

Ad 3  Různé 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval členy senátu o navrhovaném znění 
Řádu celoživotního vzdělávání, předloženého senátům jednotlivých fakult, děkanům a 
prorektoru pro studium doc. RNDr. Janem Kopečným, CSc. k připomínkování před 
schvalováním v AS VŠB-TUO. Návrh byl mailem rozeslán všem členům senátu, připomínky 
poslal předseda legislativní komise AS FS Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. V diskusi k tomuto 
předpisu byly formulovány další připomínky. 

Sumarizace všech připomínek: 

• čl. 2 odst. 3 pís. e) - měla by se poprvé vypsat zkratka CTC; 

• čl. 2 odst. 5 - lépe formulovat znění: "Navrhovatelem programu je akademický pracovník 
VŠB TUO nebo vedoucí součásti VŠB TUO". "Součást" VŠB-TUO by se měla definovat 
ještě před čl. 2 odst. 3, kde je poprvé použito; 

• čl. 4 odst. 2 - upřesnit, jak je to s přerušením studia u těch typů studia, které nepokračují 
(např. jednorázový kurz, odborné soustředění); 

• čl. 6 odst. 5 Úhrada za studium - upřesnit: V odůvodněných případech, nebo vždy na 
požádání účastníka. 

Uvedené připomínky zašle předseda AS FS doc. RNDr. Janu Kopečnému, CSc. 
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Předseda AS FS informoval o konání důležitých událostí na fakultě a škole: 

• 25. 11. se koná zasedání VR FS, na programu jednání je habilitační řízení Ing. Leopolda 
Hrabovského, Ph.D. 

• 2. 12. příští zasedání AS FS od 14:00 hodin v místnosti D206 

• náborové návštěvy středních škol pro akademický rok 2004/2005, by měly být ukončeny 
nejpozději v prvním týdnu prosince, aby se případní uchazeči mohli zúčastnit dne 
otevřených dveří na Fakultě strojní, který se bude konat ve čtvrtek 11. 12. 2003 v 9:00 a 
11:00 v posluchárně C4. 

• 18. 2. 2004 se bude konat souborná zkouška  

 

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

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


