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ZÁPIS  Č .  1 5  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  3 0 .  1 1 .  2004  

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluveni prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. a 

doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 
5 členů studentské komory AS FS (omluveni Michaela Plisková a Radek Marejka, 
nepřítomen Dušan Desnica,) 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na změnu Přílohy č. 4 Statutu FS 

3) Návrh na změnu Stipendijního řádu FS VŠB - TUO 

4) Informace předsedy volební komise 

5) Různé 
 

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

• Finance: posílení rozpočtu fakulty vzhledem k provozu externích pracovišť, mimořádná 
stipendia studentům doktorského studia; 

• Řízení ke jmenování profesorem pana doc. Ing. Jana Náhlíka, CSc. z VŠCHT Praha, 
Ústavu počítačové a řídicí techniky a doc. Dr. Ing. Miloše Němčeka z katedry 347 před 
VR VŠB – TU. Zahájení jmenovacího řízení pana doc. Dr. Ing. Vladimíra Mostýna 
v Košicích. Úspěšná habilitační řízení Ing. Jiřího Míky, CSc. z katedry 361 a Dr. Ing. 
Tadeáše Ochodka z VEC; 

• Příprava výměnných stáží studentů v doktorském studiu se Slovenskem; 

• Diskuse o pamětních medailích fakulty; 

• Účast cca 100 studentů na Dni otevřených dveřích společnosti Vítkovice Steel; 

• Přijetí na fakultě prvního Ph.D. studenta do doktorského studia v oboru Automation of 
technological processes 3902 V 010 s akreditovanou výukou v angličtině, paní Reham 
Ahmed, MSc. z alexandrijské akademie; 

• Diskuse k přednesu literární rešerše (v cizím jazyce) jako součásti povinností 
v doktorském studiu s důrazem na rozbor současného stavu tématu disertační práce; 

• Od roku 2005 do grantové soutěže GAČR  nelze zapojovat studenty formou stipendia; 

• Výhled přestěhování střediska doktorského studia EKF do nové budovy na Havlíčkově 
nábřeží; 
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• Slavnostní zasedání VR VŠB – TU v nově rekonstruovaném sále kina Vesmír; 

• Udělení pamětní medaile dipl. Ing. K. Koppemu, návrh společného dvojjazyčného 
diplomu s TU Drážďany; 

• MTVC po čtyřletém působení nepokračuje, návrh na zařazení 4 post-doktorandských 
pracovníků a 2 Ph.D. studentů FS do stávajících pracovišť fakulty; 

• Jazyková kontrola cizojazyčných webových stránek jednotlivých pracovišť s důrazem na 
prezentaci vědeckých aktivit; 

• Návštěva u firmy Brose v Rožnově pod Radhoštěm, zaměření na výrobu součástek pro 
automobilový průmysl, uplatnění absolventů FS, zájem o další spolupráci; 

• Zlatá medaile FS předána u příležitosti jubilea prof. Ing. Josefu Jurmanovi, CSc.; 

• V tisku jsou letáky pro nábor na středních školách; 

• Přejímka V-klubu dne 1. 12. v 8:00; 

• Rovnoměrné rozdělení studentů pro letní semestr 2004-2005 bakalářského studia na 
jednotlivé obory FS; 

• Kontakt s 27 universitami EU v rámci programu Sokrates – Erasmus pro tento 
akademický rok, výzva pro využití této příležitosti k výjezdu pedagogů fakulty; 

• Získání certifikace systému řízení jakosti na FS, zavedení ISO, zprůhlednění a zkvalitnění 
procesů na fakultě; 

• Dne 15. 12. vánoční setkání pracovníků FS v Polském domě od 17:00 hodin; 

• Zkvalitnění studia Ph.D studentů, příprava směrnice o šesti bodech: 

• Vytvoření stálého pracovního místa; 
• Povinná docházka a účast na dění katedry; 
• Nepřítomnost hlásit školiteli; 
• Plán studia řízen školitelem; 
• Zpětná vazba, případně výhrady, řešeny proděkanem nebo předsedou ORO; 
• Neplnění povinností bude projednáno na úrovni děkana. 

 
 
 

Ad 2   Návrh na změnu Přílohy č. 4 Statutu FS 
Návrh změny spočívá v aktualizaci nových čísel kódů jednotlivých studijních programů a 

oborů na FS a doplnění 5 studijních oborů doktorského studijního programu s výukou 
v anglickém jazyce „Mechanical Engineering“ 2301V. 

O návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na změny provedené v Příloze č. 4 Statutu FS VŠB – TUO byl přijat 
jednomyslně. 
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Ad 3 Návrh na změnu Stipendijního řádu FS VŠB - TUO 
Návrh změny spočívá v posunutí termínů kontroly studia doktorandů na konce měsíců 

podle doporučení předsedů oborových rad doktorských studijních programů. Změna se týká 
čl. 5 odst. 4 Stipendijního řádu FS. Ke změně se vyjádřil předseda legislativní komise a 
doporučil ji. 

O návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na změnu provedenou v čl. 5 odst. 4 Stipendijního řádu FS VŠB - TUO byl přijat 
jednomyslně. 

 

Ad 4 Informace předsedy volební komise 
Informace o plnění časového plánu voleb kandidáta na děkana FS stručně přednesl Ing. 

Jan Burkovič, Ph.D.  Společné zasedání AS FS s akademickou obcí FS proběhne 8. 12. 2004 
od 9:00 v místnosti C 4, děkanské volno je do 12:00 hodin. 

Volba děkana FS proběhne na uzavřeném zasedání AS FS přímým tajným hlasováním  
členů AS FS dne 14. 12. 2004 od 13:00 v místnosti D 206. 

 
Ad 5  Různé 

Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. oslovil členy studentské komory AS FS s návrhem 
na společné jednání, kde budou projednány důvody malé účasti studentů (5 až 8 %) na 
procesu hodnocení pedagogů pomocí webového dotazníku. 

Ing. Oldřich Učeň informoval o odvolání Stavovské Unie Studentů a právě probíhajícím 
období zasílání přihlášek (e-mail na AS VŠB - TU) k volbám. 

Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. požádal děkana FS o zjištění osoby na fakultě s kompetencí 
k určování volných místností pro konzultace a zkoušení studentů kombinovaného studia. 

Marek Paprskář informoval o účasti na školení „Vysokoškolská legislativa“ 
v Akademickém centru studentských aktivit, více informací  www.acsa.vutbr.cz. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB - TUO: 

• 8. 12. 2004 Shromáždění akademické obce FS (9:00 – 12:00 děkanské volno na FS) 

• 14. 12. 2004 volby děkana na zasedání AS FS 

• 15. 12. 2004 Polský dům, setkání zaměstnanců FS 

• 20. 12. 2004 začátek vánočních prázdnin 

• 27. 12. 2004 povinná dovolená 5 dnů (do 31. 12. 2004 včetně) 

• 14. 1. 2004 konec výuky v zimním semestru akademického roku 2004/2005 

• 18. 1. 2004 Den otevřených dveří na FS 
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• 21. 2. 2004 začátek výuky v letním semestru (sudý týden) 

• 9. 3. 2005 Symbióza (rektorské volno 4. a 5. ročník) 

• 25. 3. 2005 Slavnostní vědecká rada VŠB – TUO (Den učitelů) 

• 10. 5. 2005 Sportovní den 

• 11. 5. 2005 Majáles 

• 24. 5. až 26. 5. 2005 Průmyslový veletrh Ostrava 

• 27. 5. 2005 konec výuky v letním semestru akademického roku 2004/2005 

• 5. 9. až 6. 9. 2005 setkání děkanů strojních fakult na FS VŠB – TUO 

• 7. 9. až 9. 9. 2005 Konference k 55. výročí založení Fakulty strojní VŠB - TUO 

 

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

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

 


