
Zápis  ze  zasedání Akademického senátu FS dne 14.  února 2006  

ZÁPIS  Č .  4  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  1 4 .  2 .  2 0 0 6  

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 

8 členů studentské komory AS FS, 
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 změny ve složení VR FS 

3) Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní 
inženýrství na FS VŠB – TUO pro akademický rok 2006/07 

4) Změny zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách novelou č. 552/2005 Sb., 
platné od 1. 1. 2006 

5) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 

Informace podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

• Katedra jazyků VŠB - TUO umožňuje vykonání mezinárodní jazykové zkoušky TOEFL. 

• Na VR VŠB – TUO dne 2. 12. 2005 úspěšně proběhlo řízení ke jmenování profesorem 
doc. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc. 

• Kolegium rektora schválilo návrhy na zahájení habilitačního řízení Ing. Sylvy Drábkové, 
Ph.D. a Ing. Aleše Slívy, Ph.D.  

• Na VR FS ve středu 22. 2. 2006 proběhne habilitační řízení Ing. Jiřího Friese, Ph.D. 
Budou schvalovány návrhy komisí pro habilitační řízení Ing. Sylvy Drábkové, Ph.D. a 
Ing. Aleše Slívy, Ph.D. a pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Stanislava Rusze, 
CSc. 

• Bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Františka Helebranta, CSc. 

• Proběhlo úspěšné setkání s řediteli SŠ dne 6. 12. 2005. 

• V prosinci poskytla FS alokační metodou dle Kritérií pro rozdělování prostředků na FS 
částku Kč 200 000,- k dispozici vedoucím pracovišť FS pro ocenění pracovníků 
s největšími pedagogickými úvazky a navštěvující externí pracoviště. 

• Byla nabídnuta spolupráce z Výzkumného ústavu Brno - Centra dopravního výzkumu s 
možností  využití experimentálního zařízení. 
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• TU Košice projevila zájem o udělování dvojího diplomu absolventům FS VŠB – TUO. 

• Od 1. 1. 2006 bylo Akademií věd ČR a katedrou mechaniky zřízeno Centrum 
inteligentních systémů a struktur pod vedením doc. Ing. Jaroslava Zapoměla, DrSc. 
Zapojeny jsou tři fakulty VŠB – TUO: FS, FBI, FEI. 

• Na koleji Dr. Malého se uvolnily prostory EkF a byly nabídnuty k využití garantu 
specializací Letecký provoz a Údržba letadel Ing. Vladimíru Smržovi, Ph.D., který 
nabídku přijal. V budoucnu se uvažuje o akreditaci oboru Technologie provozu a údržby 
letadel. 

• FS se přihlásila do soutěže o Národní cenu ČR za jakost. Podmínkou je vypracovat 
sebehodnocení – byla zvolena dotazníková forma (32 dotazníků) a model EFQM. Cílem 
je odhalení silných a slabých stránek FS. Hlavním zpracovatelem sebehodnocení FS byl 
jmenován doc. Ing. Radim Farana, CSc. Hodnotící zpráva musí být zpracována a 
odeslána do 15. 4. 2006. 

• Informace o nových členech VR VŠB – TUO pro další funkční období za FS – prorektor 
pro studium prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., 
proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn, exděkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., 
dr.h.c. a prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. (prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. je za VEC). 

• Děkan FS poděkoval SK AS FS za aktivní činnost při hodnocení vyučovaných předmětů 
na FS a osobností učitelů. V návaznosti na hodnocení došlo ke změnám výuky 
v Šumperku a Uherském Brodě z předmětů Matematika a Dynamika. 

• Firmy projevují zvýšený zájem o absolventy FS – viz nabídka zaměstnání na portálu FS. 

• Podle požadavků firem se připravuje specializace Konstrukce parních kotlů a tepelných 
zařízení dle žádosti Vítkovic, a. s. 

• Připravuje se specializace Průmyslový design - garantuje Dr. Ing. Anna Plchová, 
předpokládá se podpora z fondu EU. 

• V Britských listech byl otištěn pozitivní příspěvek studenta naší fakulty o způsobu studia 
na FS. 

 
Ad 2  Návrh na změny ve složení VR FS 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. navrhl šest změn ve složení VR FS. 

• Za řádného externího člena VR FS navrhl doc. RNDr. Miroslava Doupovce, CSc., děkana 
Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. 

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

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování doc. RNDr. Miroslava Doupovce, CSc. za řádného externího 
člena VR FS byl přijat jednomyslně. 
 
• Za řádného externího člena VR FS navrhl prof. Ing. Františka Hrdličku, CSc., děkana 
Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
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O návrhu na jmenování nového řádného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. za řádného člena VR FS byl 
přijat jednomyslně. 
 
• Za řádného interního člena VR FS navrhl proděkana prof. Dr. Ing. Vladimíra Mostýna. 

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

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování proděkana prof. Dr. Ing. Vladimíra Mostýna za řádného interního 
člena VR FS byl přijat jednomyslně. 
 
• Za řádného interního člena VR FS navrhl prof. Dr. Ing. Miloše Němčeka. 

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

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. Dr. Ing. Miloše Němčeka za řádného interního člena VR FS 
byl přijat jednomyslně. 
 
• Dosavadního řádného interního člena VR FS prof. Ing. Jaroslava Janalíka, CSc. navrhl 
jmenovat za čestného člena VR FS.  

O návrhu na jmenování za čestného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. Ing. Jaroslava Janalíka, CSc. za čestného člena VR FS byl 
přijat jednomyslně. 
 
• Dosavadního řádného interního člena VR FS prof. Ing. Miroslava Mohylu, DrSc. navrhl 
jmenovat za čestného člena VR FS. 

O návrhu na jmenování za čestného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 
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 Návrh na jmenování prof. Ing. Miroslava Mohyly, DrSc.  za čestného člena VR FS byl 
přijat jednomyslně. 
 
 
Ad 3  Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní 
inženýrství na FS VŠB – TUO pro akademický rok 2006/07 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil a uvedl návrh podmínek přijetí ke 
studiu v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultě strojní VŠB – TUO 
pro akademický rok 2006/07. 

Navržené podmínky směřují ke zjednodušení přijímacího řízení a řídí se Řádem 
přijímacího řízení VŠB – TU Ostrava. Uchazeči o studium ve zvoleném oboru si vyberou 
rámcové téma disertační práce z nabídky témat pro akademický rok 2006/2007, navštíví 
příslušného školitele, u kterého získají podrobnější informace k tématu, a vyžádají si jeho 
stanovisko, potvrzené podpisem na přihlášce ke studiu. 

Pro přijímací řízení ke studiu v jednotlivých studijních programech jmenuje děkan na 
návrh oborové rady komisi pro přijímací zkoušky, jejímž alternujícím členem je zpravidla 
předpokládaný školitel. Souhlas školitele je podmínkou přijetí uchazeče na jím vypsané téma. 
O přijetí rozhoduje děkan na návrh přijímací komise. 

Podmínka dosažení váženého studijního průměru (VSP) v magisterském studiu 75 
bodů a více zůstává zachována. 

O schválení Podmínek přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní 
inženýrství na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2006/07 bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na 
Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2006/07  byly přijaty jednomyslně. 

 

Ad 4  Změny zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách novelou č. 552/2005 
Sb., platné od 1. 1. 2006 

Proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. prostřednictvím prezentace v Powerpointu 
seznámil s výběrem významných změn zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, novelou 
č. 552/2005 Sb., které jsou platné od 1. 1. 2006. 

Diskuze: 

• Byla vyjasněna otázka zahrnutí vyplácených stipendií do příjmů rodiny. Za příjem se pro 
účely stanovení rozhodného příjmu nepovažují sociální stipendia, stipendia poskytovaná jako 
příspěvek na ubytování nebo stravování, stipendia na podporu studia občanů České republiky 
v zahraničí a stipendia přiznaná v případě tíživé sociální situace studenta. 

• Diskutován problém zveřejňování závěrečných prací. 
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Ad 5  Různé 
Ing. Petr Kočí, Ph.D. - podal informace z  konference BELCOM o vzdělávání s podporou 
informačních a komunikačních technologií. Konference se konala ve dnech 6. a 7. února 2006 
na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Hlavním tématem konference byla spolupráce univerzit 
při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů. 

doc. Ing. Radim Farana, CSc. -  seznámil pomocí prezentace v Powerpointu s výsledky 
hodnocení vyučovacích předmětů a osobností učitelů za dané roky 2003, 2004, 2005. Byl 
zaznamenán kladný trend u jednotlivých kritérií. Počet odpovědí studentů v daných letech 
klesá,  naopak v roce 2006 výrazně roste. 

doc. Ing. Radek Čada, CSc. - informoval o rozeslání plánu interních auditů členům komise 
SMJ. Termín ukončení stanoven na 31. 3. 2006. Vyzval vedoucí auditory ke vzájemné 
spolupráci při provádění auditů. 

Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. - diskutována výuka a odměny za výuku zahraničních studentů. 

doc. Ing. Radek Čada, CSc. - probíhá sběr podkladů z pracovišť pro rozdělování rozpočtu, 
nutno dodat kopie publikací a provést zápis publikací do RIV. 

 

Diskuze: 

• diskutován problém kvality a kvantity publikací, problematika karentovaných časopisů. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB – TUO: 

• 16. 2. 2006 od 9:00 hod Workshop 2006 (posluchárna B5, B6) 
• 20. 2. 2006 zahájení výuky v letním semestru akademického roku 2005/2006 
• 22. 2. 2006 od 9:00 hod VR FS 
• 8. 3. 2006 Symbióza 2006 – setkání zástupců firem s managementem univerzity a 

pedagogy 
• 13. 3. 2006 začátek jarních prázdnin středních škol v Ostravě 
• 28. 3. 2006 slavnostní VR VŠB – TUO 
• 16. 5. 2006 VR FS 
• 2. 6. 2006 VR VŠB – TUO 
• 3. 10. 2006 VR FS 
• 6. 10. 2006 VR VŠB – TUO 
• 16. 11. 2006 slavnostní VR VŠB – TUO ke Dni studentů 
• 28. 11. 2006 VR FS 
• 8. 12. 2006 VR VŠB – TUO 
 
 

Zapsala:  Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková, tajemnice AS FS. 

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