
Zápis  ze  zasedání  Akademického senátu FS dne 3 .  prosince 2002  

 1

ZÁPIS Č .  3  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  3 .  12 .  2002 

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Jiří Podešva, Ph.D., Ing. 

Michal Richtář) 
8 členů studentské komory AS FS 

hosté: prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan Fakulty strojní 
 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Informace z jednání Disciplinární komise FS 
3) Různé 

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

• Zpráva o habilitačních a jmenovacích řízeních: 

- na VR VŠB - TUO 4. 10. 2002 bylo úspěšně ukončeno jmenovací řízení profesorem doc. 
Ing. Vladimíra Vaška, CSc. a doc. RNDr. Miroslava Hrabovského, CSc. 

- na VR FS 29. 10. 2002 proběhlo jmenovací řízení profesorem doc. Ing. Oldřicha Bilíka, 
CSc., doc. Ing. Vladimíra Moravce, CSc. a habilitační řízení doc. Ing. Pavla Ošmery, CSc. 

- k 1. 11. 2002 byli jmenováni prezidentem ČR a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 3 
profesoři FS VŠB - TUO: prof. Ing. Josef Jurman, CSc., prof. Ing. Petr Horyl, CSc. a prof. Dr. 
RNDr. Lubomír Smutný. 

- 15. 11. 2002 byla na slavnostní vědecké radě VŠB - TUO udělena medaile G. Agricoly  
prof. Ing. Antonínu Vítečkovi, CSc., Dr.h.c., proděkanu Fakulty strojní a Ing. Vratislavu 
Vajnarovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Severočeských dolů Chomutov. 

• Zpráva o Centru bakalářských studií v Šumperku: 

- 22. 10. 2002 proběhla slavnostní imatrikulace studentů v obřadní síni radnice v Šumperku. 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava tu otevřela v rámci akreditovaného 
bakalářského studijního programu „Strojírenství“ prezenční tříleté studium v oboru 
„Strojírenská technologie“. Celý projekt iniciovala šumperská radnice a podpořily jej místní 
průmyslové podniky. Do prvního ročníku tříletého oboru strojírenská technologie nastoupilo 
letos 24 studentů prezenčního studia a 27 studentů kombinovaného studia. 
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- V listopadu 2002 byla zřízena moderní počítačová učebna Fakulty stojní VŠB – Technické 
univerzity Ostrava v Centru bakalářských studií v Šumperku v areálu firmy Pramet Tools, s. r. 
o., Uničovská 2, Šumperk. Učebna byla zřízena pro výuku v bakalářském prezenčním a 
kombinovaném studiu Fakulty strojní. 

• Informace o počtu studentů, imatrikulaci studentů 1. ročníku FS a promocích studentů 
5. ročníku v podzimním termínu: 

- k 1. 10. 2002 studuje na FS 2113 studentů 

- počet studentů nově zapsaných ke studiu v akademickém  roce 2002/2003 
prezenční forma studia:  523 
kombinovaná forma studia:  230 
doktorské studium:     61 
celkem:                                   814 

- složení studentů 1. ročníku FS dle absolvované SŠ 
průmyslové školy:  52 % (nárůst oproti loňsku) 
gymnázia:   15 % (pokles oproti loňsku) 
střední odborné školy:  18 % 
střední odborná učiliště: 13 % 
integrované SŠ:    2 % 

- 21. 1. 2003 budou ředitelé SŠ, ze kterých přichází nejvíce studentů, pozváni na návštěvu FS 
VŠB-TU Ostrava 
- 10. 12. 2002 se koná Den otevřených dveří FS: 9.00 a 10.30 C4 (příp. B6), v tomto dni bude 
vyhlášeno děkanské volno 9:00 až 12:30. 
- 31. 10. 2002 proběhly promoce studentů pátého ročníku, kteří obhájili diplomovou práci a 
vykonali státní zkoušky v podzimním termínu. Celkem letos studium dokončilo 255 studentů. 

- přijímací zkoušky na FS pro akademický rok 2003/2004 se budou konat pouze z matematiky 

- zahraniční pobyty studentů – je připravena nová úprava web stránky, na níž budou 
informace o plánovaných pobytech, formuláře, počty studentů atd. a rovněž anketa 
s hodnocením pobytů našimi studenty. 

• Zpráva o hospodaření FS: 

- k 1. 3. 2002 měla Fakulta strojní ztrátu 5,5 mil. Kč. Od 4/2002 byl nárůst tabulkových platů 
o 10 %,, ale pokles počtu studentů FS o cca 10 %, změnou tabulek se zvýšily částky na odpisy 
o 300.000,- Kč. 

- ke 30. 9. 2002 byl dluh snížen na 2,0 mil. Kč. Byla provedena další opatření ke snížení 
ztráty fakulty - odebrání 25 % odměn řešitelům výzkumných záměrů na FS a jejich použití na 
základní platy, byly čerpány mzdy z rozvojových programů atd. Pokud bude dosaženo 
očekávaného hospodářského výsledku fakulty (příjem z doplňkové činnosti ve výši 1,7 mil. 
Kč), sníží se ztráta FS na 0,5 mil. Kč. 

• Diskuse: 

- První bod diskuse se týkal úspěšnost studentů 1. ročníku, propadovosti, nejobtížnějších 
předmětů studia prvního ročníku, přístupu vyučujících ke studentům, motivace studentů. 
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V diskusi vystoupili: Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc., Ing. Šárka 
Tichá, Ph.D., Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D., doc. Ing. Radek Čada, CSc., 
Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Na dotazy odpověděl děkan FS, který slíbil podrobnější informace o 
úspěšnosti studentů 1.ročníku v jednotlivých předmětech. Zároveň informoval o výsledcích 
volby oboru studia ve 2. ročníku bakalářského studia. 

Člen studentské komory AS FS Marek Paprskář  hovořil o nedostatku informací při volbě 
studijního oboru, Marek Sigmund kritizoval omezený přístup k internetu na počítačových učebnách, 
Ing. Robert Čep poukázal na potřebu hodnotit práci vyučujících studenty. 

Na připomínky reagoval děkan FS, který slíbil zajistit nápravu ve využívání počítačových 
učeben a přístupu na internet a informoval o zřízení anonymní ankety pro hodnocení výuky 
na web stránkách FS. 

 

Ad 2  Informace  z jednání Disciplinární komise FS 

Informaci podal doc. Ing. Radek Čada, CSc., který byl členem komise. 
Komise ve složení  
předseda komise: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc., 
členové komise: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., doc. Ing. Radek Čada, CSc., doc. Ing. Jitka 
Podjuklová, CSc. , Ing. Robert Čep, Marek Sigmund, Radka Švrčková 

projednávala případ studenta FS Jána Šafárika, který svým chováním na koleji způsobil škodu 
cca 5.000,-Kč a porušil Disciplinární řád pro studenty VŠB-TUO. Jeho jednání je posuzováno 
jako přestupek. Pro vyloučení studenta ze studia hlasovali 2 členové komise, zbývající 
hlasovali pro podmínečné vyloučení. Student se dostavil až po skončení jednání komise. 

Ze strany studentské komory AS FS zazněly připomínky k chování vrátné dříve před 
incidentem, podle informace Ing. Roberta Čepa byly tyto připomínky tlumočeny na setkání 
s ředitelem kolejí. 

Ze strany legislativní komise AS FS byla vznesena připomínka, že za stejný přestupek nelze 
studenta trestat dvakrát a je nutno dohodnout se s Úřadem městského obvodu Poruba, kdo 
bude přestupek řešit. 

 

Ad 3  Různé 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. doplnil informace z kolegia děkana: 

- Výzkumné záměry jsou prodlouženy o 1 rok, předpokládá se navýšení prostředků pro vědu a 
výzkum o cca 10 % 

- Provoz Centra bakalářských studií v Šumperku bude 3 roky dotován z prostředků 
rozvojového programu MŠMT, pak bude nutná pro finanční zajištění výuky větší spoluúčast 
místních firem, než je tomu doposud. 

-9. 12. 2002 byla otevřena po rekonstrukci budova Fakulty stavební VŠB - TUO 

- 10. 12. 2002 proběhne zasedání AS VŠB - TUO (od 13:00 v místnosti D206), na kterém 
bude projednána problematika výstavby auly VŠB - TUO a zřízení vysokoškolského ústavu 
bakalářských studií ve Valašském Meziříčí. 

-19. 12. 2002 bude ukončeno hospodaření FS (včas ukončit projekty). 
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-11. 2. 2003 bude pořádán Workshop Fakulty strojní, na kterém by výsledky své práce měli 
prezentovat zejména doktorandi. 

- 25. 2. 2003 bude zasedat vědecká rada FS (od 9:00 D206). 

- 5.-10. 5. 2003 budou pořádány akademické hry, účastníci her budou mít zajištěno ubytování 
na kolejích. 

Na tuto informaci reagoval student Marek Paprskář dotazem, jak bude v této době zajištěno 
bydlení studentů. 

Ing. Čep vystoupil s dotazem, zda je možné, aby student setrval v senátu i po ukončení 
magisterského studia, hodlá-li pokračovat od září ve studiu doktorandském. 

Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., předseda legislativní komise, odpověděl, že překážkou je prodleva mezi 
ukončením magisterského studia a nástupem do studia doktorského. Během tohoto období funkci 
senátora přebírá náhradník určený ve volbách do AS FS. Legislativní komise se bude tímto problémem 
zabývat a připraví informace o možném řešení této situace na příští zasedání senátu. 
 
Zapsala:  Ing. Sylva Drábková, Ph.D., členka AS FS. 

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


