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ZÁPIS  Č .  1 1  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  2 4 .  2 .  2004  

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.) 

8 členů studentské komory AS FS, 
hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., prof. Ing. Josef Jurman, CSc., 
zástupce FS v RVŠ 

 

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

Program: 

1) Informace ze zasedání Rady VŠ - prof. Jurman 

2) Informace z vedení FS – děkan FS prof. Horyl 

3) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu “Strojní 
inženýrství” pro zahraniční studenty na FS VŠB-TUO 

4) Změna statutu FS 

5) Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na 
fakultě pro akademický rok 2004/2005 

6) Ustavení disciplinární komise FS 

7) Doplňovací volby do studentské komory AS FS 

8) Různé 
 

Ad 1  Informace ze zasedání Rady VŠ 
Prof. Ing. Josef Jurman, CSc., zástupce FS v RVŠ, informoval o projednávaných 

záležitostech na posledních jednáních Rady VŠ, podrobněji pak: 

- hovořil o programu pro podporu začínajících pracovníků vysokých škol, který byl 
vypsán MŠMT a vyzval mladé kolegy k účasti v tomto programu, bližší informace na 
www.almamater.cz nebo www.msmt.cz, 

- informoval o chystané novele VŠ zákona, která se mimo jiné zabývá poplatky za 
studium, modelem financování studentských kolejí a menz, příspěvkem na studium a 
ubytování každého studenta. 

- informoval o možnosti zvýšit počet studentů doktorského studijního programu na FS, 
protože ve srovnání s jinými strojními fakultami se tu jeví prostor pro navýšení. 

- Informace k chystaným změnám ve financování doplnil děkan FS prof. Horyl, který 
AS FS informoval o vypracování rozvahy v několika variantách ředitelem kolejí a 
menz VŠB-TUO Ing. Mikulčíkem a kvestorem VŠB-TUO Ing. Dziobem, která by 
měla vyčíslit dopady připravovaných rozhodnutí na ceny jídel v menze a ubytování na 
kolejích. 
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Ad 2  Informace z vedení FS 
Informace z vedení FS podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

• Závěr finančního roku 2003 - výsledek hospodaření FS k 31. 12. 2003 je + 1 022 000 Kč 
(důsledky přesunu rezervy rektorátu a posílení rozpočtu FS  po 18. 12. 2003). Návrh na 
rozdělení přebytku do fondů na tento rok: do stipendijního fondu 300 000 Kč (lze jej 
převádět z roku na rok, z roku 2003 v něm zbylo 400 000 Kč, roční potřeba je cca 
800 000 Kč) a do fondu odměn 722 000 Kč (lze jej převádět z roku na rok). Nutnost 
uzavřít finanční rok na pracovištích fakulty k 7. 12. 2004. 

• Vyhlášena soutěž o nejlepší skripta vydaná v roce 2003 

• Vyhlášena interní grantová soutěž FS pro rok 2004 pro studenty prezenční formy 
doktorského studijního programu. Každoročně se této soutěže účastní asi 40 doktorandů 
FS. Na Workshopu FS musí studenti přednést vědecký příspěvek. 

• Výzva pro studenty prezenční formy studia včetně doktorského studijního programu na 
FS k účasti na konkurzu pořádaného dne 17. 3. 2004 v 9:00 v místnosti D206 pro výběr 
studentů ke studijním pobytům v rámci programu EU – Sokrates/Erasmus. Důležitými 
hledisky výběru jsou vážený studijní průměr a znalost cizího jazyka. Dotace činí 450 Eur 
měsíčně. 

• Návštěva firmy Brose (www.brose.net, koupila firmu BOSCH v Rožnově pod 
Radhoštěm) na děkanátu FS, zástupci firmy informovali o investičním záměru stavby 
průmyslového podniku v Kopřivnici (technika pro automobily) a projevili zájem o 
vystudované inženýry fakulty. 

• Návštěva u firmy Siemens Demag, zástupci firmy projevili zájem o spolupráci s FS a 
projednali možnost zpracování diplomových prací na témata navržená v souladu 
s potřebami společnosti Siemens Demag. 

• Informace o studiu v detašovaných pracovištích FS: 

• v Šumperku studium pokračuje, běží 2 ročníky, 

• v Uherském Brodě je plánováno od září 2004 otevření bakalářského studijního 
programu, které bude zahajováno každé dva roky pro cca 35 studentů, 

• v Třinci je plánováno od září 2004 otevření bakalářského studijního programu. 

• U detašovaných pracovišť žádá FS na studenta 75 % z dotace, kterou obdrží VŠB-
TUO (žádost děkana FS vůči rektorovi VŠB-TUO byla v obecném smyslu 
akceptována, forma bude upřesněna). 

• Informace o probíhající akreditaci 5 oborů doktorského studijního programu s výukou 
v angličtině. 

• Informace o podpisu dvojstranného memoranda o vzájemné spolupráci FS VŠB-TUO s 
Arab Academy for Science & Technology and Maritime Transport (AASTMT) 
v Alexandrii v Egyptě, děkany obou stran (spolupráce s prof. C. S. Irgensem). Na 
pracovišti Arabské akademie budou vedeni zahraniční studenti v doktorském studijním 
programu kombinovaného studia z Egypta a Saúdské Arábie pod vedením lektorů. 
Disertační práce budou vypracovány a oponovány výlučně v angličtině. Předpoklad 
zahájení je od září 2004. 



Zápis  ze  zasedání Akademického senátu FS dne 24.  února 2004  

 3

• Informace o přípravě návrhů nových (do 1. 3. 2004 musí být odevzdány na MŠMT, 
podávají se 3 za FS a do 3 mezifakultních je FS zapojena) a dokončení stávajících 
výzkumných záměrů (objem na FS v roce 2004 je 11 mil. Kč). 

V diskusi se přihlásili s dotazem: 

• studenti ze studentské komory AS FS, kteří se zajímali zejména o změny zapracovávané 
do nového modelu financování kolejí a menz. 

• Doc. Ing. Michael Lichý, CSc.: využití přebytku hospodaření z roku 2003 pro vyplácení 
odměn pracovníkům FS z fondu odměn v letošním roce. 

Děkan FS vznesené dotazy zodpověděl. 

 

Ad 3  Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu  
         “Strojní inženýrství” pro zahraniční studenty na FS VŠB-TUO 

Při zpracování předpisu se vycházelo ze současně platného Studijního a zkušebního 
řádu pro studium v doktorském studijním programu “Strojní inženýrství”, ve kterém byly 
provedeny změny, aby byl předpis použitelný pro zahraniční studenty v předmětech 
vyučovaných v anglickém jazyce. Členové AS FS obdrželi zapracované změny do 
současného znění předpisu ve verzi české a zároveň i anglický překlad tohoto předpisu. 
Připomínky byly zaslány a poté projednány na mimořádném kolegiu děkana FS, týkaly se 
vypracování oboujazyčné anotace disertační práce v jazyce českém a anglickém- zejména pro 
účely knihovny, a práva studenta požádat o vypracování celé disertační práce v jazyce 
anglickém. 

• Kladné stanovisko legislativní komise AS FS přednesl Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., který se 
dále jménem legislativní komise dotázal na způsoby financování studijního programu a 
výloh spojených s vedením disertačních prací na dálku. 

Děkan FS dotaz zodpověděl. 

O návrhu na schválení Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorském 
studijním programu “Strojní inženýrství” pro zahraniční studenty na FS VŠB-TUO bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  22 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu “Strojní 
inženýrství” pro zahraniční studenty na FS VŠB-TUO byl přijat jednomyslně. 

 
Ad 4  Změna statutu FS 

Vytvoření nového vnitřního předpisu vyvolalo nutnost změnit Statut FS, a to v čl. 4, 
odst. 2, ve kterém jsou vyjmenovány všechny platné vnitřní předpisy FS. Změna spočívala 
v zařazení nového písmena h) Rules of study and examination for Foreign Students in the 
Doctoral Programme ”Mechanical Engineering” at The Faculty of Mechanical 
Engineering VSB - Technical University of Ostrava (Studijní a zkušební řád pro studium v 
doktorském studijním programu “Strojní inženýrství” pro zahraniční studenty na FS VŠB-
TUO). 
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O návrhu na změnu Statutu FS v článku 4 odst. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro změnu hlasovalo  22 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na změnu Statutu FS byl přijat jednomyslně. Statut FS bude předložen AS 
VŠB-TUO ke schválení dne 16. 3. 2004 

 

Ad 5  Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech  
         uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2004/2005 

Podle parag. 27 odst. 1 písmena e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách byl 
AS FS předložen návrh podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2004/2005. Připomínky byly zaslány a poté 
projednány a zapracovány na mimořádném kolegiu děkana FS. 

Kladné stanovisko legislativní komise AS FS přednesl Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., 
s vysvětlením k připomínce, která se týkala nutnosti ověřování kopie předkládaného 
vysvědčení. Jelikož studenti podepisují čestná prohlášení a studijní oddělení následně ověřuje 
doklady o ukončení studia na střední škole, není nutno kopie vysvědčení při přijímacím řízení 
nechávat ověřovat u notáře. Co se týče skutečnosti, kdy společně s přihláškou je třeba doložit 
doklad o zaplacení, je možné opět doložit pouze kopii dokladu o zaplacení a originál si 
student ponechá. 

O schválení Podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2004/2005 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro změnu hlasovalo  22 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě 
pro akademický rok 2004/2005 byly přijaty jednomyslně. 

 

Ad 6  Ustavení disciplinární komise FS 
Komise musí být ustavena v souladu se Statutem FS a Disciplinárním řádem pro 

studenty VŠB-TUO. Návrh na ustavení komise, ve kterém má být poloviční zastoupení 
studentů, byl předložen členům AS FS děkanem FSv tomto složení: 

Předseda:  doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. 

Členové: 
Pedagogové: Ing. Jan Burkovič, Ph.D. 

 Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. 
 Ing. Michal Richtář 

Studenti: Ing. Jindřich Frič 
 Tomáš Repaský 

 Jiří Weber 



Zápis  ze  zasedání Akademického senátu FS dne 24.  února 2004  

 5

O ustavení komise v navrhovaném složení bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro ustavení komise v navrhovaném složení hlasovalo  19 
 Proti   0 
 Zdrželi se  3 

Návrh na ustavení disciplinární komise v navrhovaném složení byl přijat. 
 

Ad 7  Doplňovací volby do studentské komory AS FS 
Nutnost vyhlásit doplňovací volby do studentské komory AS FS vyplynula 

z nedostatku náhradníků ve studentské komoře AS FS a z blížícího se období, ve kterém řada 
studentů z akademické komory AS FS ukončí studium v jednotlivých studijních programech. 

Předseda AS FS předložil následující návrh časového plánu doplňovacích voleb do 
studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava pro funkční 
období do září 2005: 

a) Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS 8. 3. 2004 
b) Přihlášení se kandidátů do studentské komory AS FS 

Jindřich Frič (doktorand kat. 342) - kolej B 5/3, tel.: 7601, 
nebo G412, tel.: 5333  do 9. 4. 2004 

c) Zveřejnění kandidátů do studentské komory AS FS 13. 4. 2004 
d) Volby do studentské komory AS FS 26. ÷ 30. 4. 2004 
e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS 1. 5. 2004 

 
O tomto harmonogramu voleb bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  22 
 Proti   0 
 Zdrželi se  3 

Návrh na časová plán voleb byl přijat. 
 
Předseda AS FS předložil následující návrh složení volební komise pro doplňovací 

volby do studentské komory AS FS dodaný z řad studentské komory AS FS: 

Ing. Jindřich Frič – předseda 
Světlana Miková 
Marek Paprskář 
 
O tomto složení volební komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  22 
 Proti   0 
 Zdrželi se  3 

Návrh na ustanovení volební komise pro doplňovací volby do studentské komory 
v navrhovaném složení byl přijat. 
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Ad 8  Různé 
Studenti poukázali na špatný stav ventilace sociálního zařízení v prostoru mezi budovou A a 
posluchárnami B. Dotaz se rovněž týkal možnosti vybavení zrcadly i v pánských záchodech. 

Ing. Šárka Tichá, Ph.D. poukázala na opětovné hodnocení některých pedagogů studenty 
v předmětech, které pedagogové prokazatelně neučí. 

Ing. Jiří Podešva, Ph.D. se připojil k tomuto problému s dotazem na způsoby kontroly 
vyplňovaných dotazníků kompetentními pracovníky děkanátu FS. 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval AS FS o konání důležitých 
událostí na fakultě a škole v následujícím období: 

• Zasedání AS VŠB-TUO dne 16. 3. 2004 ve 13:00 v místnosti D206 (bude předloženo 
rozdělení dotace) 

• Slavnostní zasedání VR VŠB-TUO proběhne 26. 3. 2004 

• Zasedání AS FS proběhne 6. 4. 2004 od 14:00 v místnosti D206 

• 5. 5. 2004 se uskuteční studentský Majáles, bude rektorské volno 

• Dne 11. 5. 2004 proběhne sportovní den VŠB - TUO 

• Nejbližší termín zasedání VR FS je 18. 5. 2004 od 9:00 v místnosti D206 

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

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


