
 
ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 6 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB - TUO 
Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková 
Funkce tajemnice AS FS 

Telefon: +420 597 326 424 
Fax: - 

Spojení 

E-mail: jana.novakova.fs@vsb.cz 
Ověřil doc. Ing. Radek Čada, CSc. 
Funkce předseda AS FS 

Telefon: +420 597 323 289 
Fax: - 

Spojení 

E-mail: radek.cada@vsb.cz 
Místo jednání VŠB – TUO, Ostrava – Poruba, místnost D206 
Datum jednání 21. listopadu 2006 
 
 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

z důvodu výuky v Šumperku, přišel na závěr jednání), 
7 členů studentské komory AS FS (omluven Ing. Daniel Otáhal), 
hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan FS pro bakalářské, 
magisterské studium a externí pracoviště doc. Ing. Radim Farana, CSc. 

 

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

 

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na změnu ve složení VR FS 

3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a 
magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TUO pro 
akademický rok 2007/2008 

4) Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FS 
na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2007 

5) Volební a jednací řád AS FS 

6) Informace proděkana pro studium 
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7) Vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FS 

8) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 

Informace podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 
• Fakulta strojní získala ocenění zlepšení výkonnosti organizace „Hodnocení podle modelu 

excelence EFQM“ ročníku 2006 ve veřejném sektoru. Dne 13. 11. 2006 na Žofíně 
proběhlo slavnostní předání cen úspěšným organizacím s právem užívání loga Národní 
ceny České republiky za jakost, kde děkan převzal ocenění pro FS. 

• Ing. Marcel Klus podá zájemcům informace o projektech v rámci ESF a 7. RP. Úspěšné 
byly 2 projekty z oblasti inovace studijních programů a to Inovace studijních programů 
strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu; Inovace vzdělávání 
zaměřené na osobnostní rozvoj studentů. 

• Navázána spolupráce s firmou Visteon - Autopal, s. r. o. na projektu bezdozvukové 
komory. Firma přislíbila přispívat 3 mil Kč ročně, FS 1 mil. Kč ročně, po dobu tří let 
trvání projektu. 

• Společnost Vítkovice, a. s. iniciovala zavedení nového volitelného předmětu Firemní 
angličtina v rozsahu (0+3). Předmět bude realizován v letním semestru jako volitelný za 
2 CP a bude určen pro vybrané studenty magisterského studijního programu. Do 
budoucna se uvažuje o možnosti rozšíření výuky předmětu pro vybrané studenty 
3. ročníku bakalářského studijního programu a zaměstnance FS. Předmět bude vyučován 
v odpoledních hodinách v prostorách bývalého ředitelství společnosti Vítkovice. 

• Firma Visteon - Autopal, s. r. o. vyhlásila soutěž na téma Jak podle vás budou vypadat 
světla nebo klimatizace příštího století? Přihlášky do soutěže je možno podávat na 
sekretariátu FS a nebo kontaktovat přímo firmu. Ocenění za 1. místo je 15 000,- Kč a 
jeden pracovní den strávený s generálním ředitelem Visteon – Autopal, s. r. o. 

• Byla podána žádost o reakreditaci všech 9 oborů doktorského studijního programu, z toho 
5 oborů v anglickém jazyce. 

• V letním semestru akademického roku 2006/2007 bude zahájena výuka specializace 
Průmyslový design s garancí Dr. Ing. Anny Plchové. Proběhly talentové zkoušky pro 
studium této specializace, při kterých uspělo 11 uchazečů. 

• Na KR dne 13.11.2006 byl podán a následně schválen návrh na udělení čestného titulu 
„Doktor honoris causa“ VŠB – TUO proděkanu FS TU v Košicích prof. Ing. Františkovi 
Trebuňovi, Ph.D., dr. h. c. 

 

Diskuze: 

Ing. Petr Kočí, Ph.D. – dotaz na prezentaci FS a získaného ocenění v médiích; 

děkan FS – byla rozeslána tisková zpráva o získaném ocenění FS do médií prostřednictvím 
manažerky pro vnější vztahy Ing. Petry Kubové, která realizuje PR aktivity za univerzitu. 
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Ad 2  Návrh na změnu ve složení VR FS 
 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. navrhl za řádného interního člena VR FS prof. 

Ing. Jiřího Zegzulku, CSc., vedoucího institutu dopravy FS VŠB – TUO. 

O návrhu na jmenování nového řádného interního člena bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  21 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc. za řádného interního člena 
VR FS byl přijat jednomyslně. 
 

Ad 3  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském a magisterském studijním programu na FS VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2007/2008 

 
Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 

děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v 
bakalářském a magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro 
akademický rok 2007/2008. Návrh uvedl a okomentoval proděkan doc. Ing. Radim Farana, 
CSc. 

Navržená pravidla a podmínky byly projednány a členové pedagogické a legislativní 
komise k nim vyjádřili své připomínky a doporučení ke schválení: 

- místopředsedkyně pedagogické komise Ing. Šárka Tichá, Ph.D. – uvedla, že návrh byl 
předložen pedagogické komisi AS FS, která jej projednala. Pedagogická komise doporučuje 
návrh ke schválení. 

- předseda legislativní komise doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – uvedl, že návrh byl předložen 
legislativní komisi AS FS, která jej projednala a  doporučuje návrh ke schválení. 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském a magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2007/2008 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  21 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a 
magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 
2007/2008 byla přijata jednomyslně. 
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Ad 4  Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti FS na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2007 

 
Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 

AS předložen a okomentován děkanem FS prof. Ing. Petrem Horylem, CSc. návrh 
Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní 
na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2007. Do návrhu byla doc. Čadou zapracována 
formální připomínka prof. Ondroucha. 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2007 v předloženém 
znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  21 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 
strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2007 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 5  Volební a jednací řád AS FS 
 Děkan FS předložil návrh Volebního a jednacího řádu AS FS. Návrh vnitřního 
předpisu okomentoval předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. Koncept předpisu 
s vyznačením změn zpracovali doc. Folta a doc. Čada přičemž vyšli z nově schváleného 
Volebního a jednacího řádu AS VŠB – TUO, který byl registrován na MŠMT. Zároveň do 
předpisu zapracovali změny, které jako užitečné ukázala praxe na FS. Doc. Čada do předpisu 
postupně zapracoval připomínky z vedení FS i od členů senátu. 

 
Předsedkyně SK AS FS Ing. Lenka Petřkovská přednesla připomínky studentské 

komory AS FS k Volebnímu a jednacímu řádu AS FS, které zformulovali na své schůzi den 
před zasedáním senátu. Na jejich základě byly po diskuzi navrženy následující změny: 

- Návrh kandidátů do AS FS, Díl první, Akademická komora – doplnit odst. (5) ve znění 
Seznam kandidátů do akademické komory AS FS musí být volební komisí zveřejněn 
nejméně sedm dnů před termínem konání voleb a musí obsahovat číslo pracoviště, 
jméno a příjmení každého kandidáta. 

- Návrh kandidátů do AS FS, Díl druhý, Studentská komora – změnit znění odst. (5): 

Původní znění návrhu předpisu: 

(5)  Akademičtí pracovníci FS, studující v jakémkoliv studijním programu na VŠB-
TUO, patří do části akademické obce tvořené akademickými pracovníky FS, proto 
mohou kandidovat pouze do akademické komory AS FS a volit rovněž pouze do této 
komory. 
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Nové znění navržené studentskou komorou AS FS: 

(5)  Akademičtí pracovníci FS, studující v jakémkoliv studijním programu na VŠB-
TUO a mající tedy současně statut studenta, mohou kandidovat a volit pouze v rámci 
 jedné komory AS FS. 

- Zánik členství v AS FS čl. 10 odst. (1) písmeno e) – odstranit a přeznačit následující 
písmena. 

- Zasedání AS FS čl. 14 odst. 9 – doplnit: Předseda AS FS zodpovídá spolu s tajemníkem 
AS FS za včasné rozeslání písemných podkladů k jednání všem členů akademického 
senátu, které musí být uskutečněno nejméně tři pracovní dny před termínem zasedání. 

- Zasedání AS FS čl. 14 odst. 15 – změnit formulaci elektronické hlasování na 
korespondenční hlasování. 

 

Děkan FS navrhl vyjmout z části Systému hlasování čl. 17 odst. (4) formulaci 
(tj. minimálně 9 hlasů). 

 

Předseda legislativní komise doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. uvedl, že navržený Volební 
a jednací řád AS FS byl projednán v legislativní komisi a doporučuje jej po včlenění změn, 
které vyplynuly z diskuze na zasedání senátu, ke schválení. 
 

Diskuze: 

Ing. Ivan Kedroň – nastínil problémy využití elektronického podpisu a poukázal na 
skutečnost, že certifikát je vázán na počítač, na kterém byl vygenerován; 

proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. – diskuze o technické nepřipravenosti na využití 
elektronického podpisu pro případ legislativní nouze; 

Ing. Jan Povýšil – upozornil na nepřenosnost certifikátu na jiný počítač; 

doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – dotaz na periodicitu legislativní nouze. 

 

O schválení Volebního a jednacího řádu AS FS po zahrnutí připomínek a  návrhů 
bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  21 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Volební a jednací řád AS FS byl přijat jednomyslně. 
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Ad 6  Informace proděkana pro studium 
Informace podal proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. prostřednictvím prezentace 

v Powerpointu: 

- Počty studentů, kteří vykonaly SZZ v řádném a v letním termínu roku 2006: 

• Bakalářský studijní program - (230) v prezenční a (47) v kombinované formě studia 

• Magisterský studijní program - (137) v prezenční a (60) v kombinované formě studia 

- Výsledky přijímacího řízení v akademickém roce 2006/2007: 

• Bakalářský studijní program - 876 přijato a 568 nastoupilo v prezenční formě studia, 
282 přijato a 256 nastoupilo v kombinované formě studia. 

• Magisterský studijní program – 217 přijato v prezenční formě studia a 64 
v kombinované formě studia. 

- Analýza výsledků studia - provedena analýza výsledků studia prvního ročníku 
bakalářského studijního programu prezenční formy studia za rok 2005/2006. 

- Závislost studijních výsledků VŠ na výsledcích SŠ – nebyla prokázána závislost na 
výsledcích maturitní zkoušky vykonané na SŠ. 

- Vyhlášena soutěž o nejlepší studijní výsledky ve studijním programu s dotací 8 000,- Kč 
pro 12 nejlepších studentů bakalářského a 12 nejlepších studentů magisterského 
studijního programu a soutěž o nejlepší BP a DP s dotací 3 000,- Kč. 

- V průběhu zápisů nových studentů prezenční formy bakalářského studijního programu 
Strojírenství na Fakultě strojní ve dnech 7.–11. 8. 2006 proběhlo přezkoumání systému 
managementu jakosti se zaměřením na zpětnou vazbu od zákazníka (nových studentů) 
vedením fakulty. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. předložil vedení fakulty výsledky 
Dotazníku pro nové studenty Fakulty strojní. Celkem bylo zapsáno 440 nových studentů, 
odevzdáno a zpracováno bylo 383 dotazníků (87 %). Více informací naleznete v 
dokumentu 5. 6. 1 Záznam o přezkoumání managementu jakosti (číslo dokumentu 
FS_ZAZ_5_6_1_06_08_11) umístěném na portálu iso.fs.vsb.cz. 

- V rámci promocí Fakulty strojní dne 11. 7. 2006 proběhlo přezkoumání systému 
managementu jakosti se zaměřením na zpětnou vazbu od zákazníka (studentů) vedením 
fakulty. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. předložil vedení fakulty výsledky Dotazníku pro 
čerstvé absolventy Fakulty strojní. Celkem bylo zpracováno 265 dotazníků. Celkově je 
zřejmá převaha výrazně kladných názorů respondentů na fakultu i na její nabídku 
studijních oborů. Více informací naleznete v dokumentu 5. 6. 1 Záznam o přezkoumání 
managementu jakosti (číslo dokumentu FS_ZAZ_5_6_1_06_07_11) umístěném na 
portálu iso.fs.vsb.cz. 

- Promoce v roce  2007 budou probíhat ve dnech 12. – 13. 7. 2007 v Ostravě Porubě (Nová 
aula), předběžně byl navržen termín 30. 6. 2007 pro konání promoce v Šumperku. 
Imatrikulace a podzimní promoce v roce 2007 stanoveny na den 23. 10. 2007 v Ostravě 
Porubě (Nová aula). 

- Podány informace o možnostech propagace FS. Předávat podněty je možno vedení 
fakulty a následně pak Ing. Petře Kubové manažerce pro vnější vztahy VŠB – TUO. 
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- Vedení fakulty má zájem o setkání se studenty. Předběžný termín setkání byl stanoven na 
středu druhého týdne výuky v roce 2007 (Nová aula). 

Diskuze: 

Ing. Šárka Tichá, Ph.D. vyslovila výhrady k systému hodnocení výuky a pedagogů. 

Proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. přislíbil řešení problému výběru pedagoga 
v dotazníku Hodnocení vyučovacího předmětu a osobnosti učitele. 

Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková informovala o předpokládaném uvedení do provozu 
univerzitní aplikace hodnocení výuky a pedagogů v rámci systému Edison. 

 

Ad 7  Vyhlášení doplnovacích voleb do SK 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 ze studentské komory AS FS ukončí studium v jednotlivých studijních programech. 

Předsedkyně SK AS FS Ing. Lenka Petřkovská předložila následující návrh časového 
plánu doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní 
VŠB - TU Ostrava pro funkční období do září 2008: 

a) Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS 21. 11. 2006 
 

b) Přihlášení se kandidátů do studentské komory AS FS 
     Ing. Lenka Petřkovská (doktorandka kat. 346) 
     - kolej B 6/16, tel.: 6177 nebo A620, tel.: 4478 do 17. 12. 2006 

 
c) Zveřejnění kandidátů do studentské komory AS FS 19. 12. 2006 

 
d) Volby do studentské komory AS FS 8.÷12. 1. 2007 

 
e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS 13. 1. 2007 

 
O tomto návrhu na konání a časovém plánu doplňovacích voleb do studentské 

komory Akademického senátu Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava pro funkční období do 
září 2008 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 
 Pro hlasovalo 21 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na konání doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu 
Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava a časový plán voleb byl přijat jednomyslně. 
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Návrh složení volební komise pro doplňovací volby do studentské komory AS FS 
přednesený předsedkyní studentské komory AS FS Ing. Lenkou Petřkovskou: 

 Ing. Lenka Petřkovská – předsedkyně 

 Ing. Ivan Kedroň 

 Bc. Marek Paprskář 

Pro účely realizace doplňovacích voleb v  Šumperku bude následně komise doplněna o 
jednoho studenta FS VŠB – TUO. 

O tomto složení volební komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh složení volební komise pro doplňovací volby do SK AS FS byl přijat. 
 

Ad 8  Různé 
• Ing. Lenka Petřkovská – představila nové členy SK AS FS a seznámila s volbou zástupců 

SK AS FS do komisí AS FS (pedagogická komise – Ing. Lenka Petřkovská, Bc. Olga 
Procházková; legislativní komise – Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková, Ing. Ivan Kedroň; 
ekonomická komise – Ing. Jan Povýšil, Ing. Daniel Otáhal; personální komise – 
Ing. Tomáš Kubín, Bc. Marek Paprskář). 

• Předseda AS FS podal přehled plánovaných událostí na FS a VŠB – TUO: 

• 28. 11. 2006 VR FS 
• 7. 12. 2006 pracovní setkání pracovníků FS v Polském domě, vstupenky za 150,- Kč 

pro zaměstnance i rodinné příslušníky je možné zakoupit na děkanátu FS  
u Bc. Zuzany Kmětíkové  

• 8. 12. 2006 VR VŠB – TUO 
• 12. 12. 2006 v místnosti D206 setkání s řediteli středních škol 
• 12. 12. 2006 od 15 hod ve společenském sále menzy proběhne setkání zaměstnanců 

VŠB – TUO 
• 12. 12. 2006 od 18:00 hod v sále nad starou menzou proběhne setkání rektora VŠB –

 TUO prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. s akademickou obcí 
• 15. 12. 2006 konečný termín pro předání zadání diplomových prací 
• 27. - 29. 12. 2006 dny povinné dovolené pro pedagogy 
• 30. 1. 2007 Den otevřených dveří FS VŠB – TUO 
• 20. 2. 2007 VR FS 
• 23. 2. 2007 konec výuky v zimním semestru akademického roku 2006/2007 
• 28. 2. 2007 konečný termín pro volbu předmětů ke SZZ 
• 30. 3. 2007 slavnostní VR VŠB – TUO ke Dni učitelů 
• 31. 3. 2007 konečný termín pro čerpání dovolené pedagogů 


	Program:

