
Zápis  ze  zasedání Akademického senátu FS dne 22.února 2005  

 1

ZÁPIS  Č .  1 6  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  2 2 .  2 .  2005  

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Zdeněk 

Konečný, Ph.D.) 
5 členů studentské komory AS FS (nepřítomni Ing. Roman Huczala, Ing. Tomáš 
Kůdela, Radek Marejka) 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Projednání nových proděkanů FS 
3) Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na FS pro akademický 

rok 2005/2006 
4) Interní členové VR FS 
5) Příprava voleb AS FS pro funkční období 2005 – 2008 
6) Různé 
 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 
 
Informace z kolegia děkana podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. Osobně poděkoval za 
důvěru, kterou získal od členů akademické obce FS při volbách děkana FS. Dále uvedl tyto 
body ze zápisů z kolegia děkana (zápisy jsou běžně dostupné a aktualizované na URL 
<http://www.fs.vsb.cz>): 

- vysloven zákaz tzv. podomního prodeje v prostorách univerzity, 
- rozhodnutí o přistoupení k systému managementu jakosti (ISO), manažerem pro jakost 

byl pověřen doc. Ing. Radim Farana, CSc., mapa procesů průběžně zpracovávána, 
některé postupy již nastartovány, 

- negativní výsledky k hodnocení výzkumných záměrů, FS „nevysoutěžila“ žádný, 
máme na fakultě však asi 18 pedagogů (ze 150), kteří jsou zapojeni v projektech 
vvýzkumného centra v Praze nebo výzkumných záměrech jiných nositelů z VŠB - 
TUO, 

- v Šumperku proběhne první promoce, ale termín posunut na 14. 7. 2005 z důvodů 
zajištění insignií VŠB –TUO, radní města podporují myšlenku konání promoce zde, 
kromě toho se připravuje stěhování do prostor zemědělské střední školy, kde bude 
fakulta využívat prostor samostatného bloku a aulu, nadační fond hradí pronájem a 
některé další náklady, 

- připravuje se nová koncepce rozvoje SM kraje, jejíž součástí bude i ubytování a 
změna financování se dotkne i kolejí a menz, finanční rozvaha bude upřesněna, 
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- děkan FS rozhodl, že pro účely prezentace odborných prací fakulty bude žádat po 
řešitelích HS jednostránkovou studii předkládanou vždy při konečné fakturaci, 
zejména z důvodů informovanosti vedení fakulty a prezentace našich úspěchů mimo 
školu, 

- ze strany vedení fakulty existuje jednoznačná podpora pro udělování mimořádného 
stipendia pro mobilitu studentů (dalších 100 EUR), přičemž 350 EUR je získáno 
z projektů Sokrates/Erasmus, 

- sborník vědeckých prací bude vydáván pouze anglicky k 15. 7., další vydání je 
připravováno k příležitosti 55 výročí FS, stejně tak je v angličtině připravován i nový 
Activity Report, 

- proběhlo jednání o udělování dvojího diplomu mezi Universitou Clausthal v Německu 
a VŠB TUO, podobně jako TU v Drážďanech, 

- vydán harmonogram akademického roku 2005-2006, 
- logo 55. výročí FS bude vyraženo na pamětní medaili FS vydané k tomuto výročí, 
- připravují se projekty, které budou čerpat strukturální fondy, za jednotlivé okruhy jsou 

zodpovědní koordinátoři Ing. Sylva Drábková, Ph.D. - šíření výsledků VV do praxe, 
doc. Dr. Ing. Vladimír Mostýn- inovace výukových metod, Ing. Petr Kočí, Ph.D.-e-
learning, doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica- další vzdělávání učitelů techn. oborů, Ing. 
Jaromír Široký, Ph.D.-kursy celoživotního vzdělávání 

- Studentská tvůrčí a odborná činnost (STOČ) pořádaná na FS katedrou 352 a ve 
spolupráci s FEI, HGF, proběhne 28. 4. 2005 s mezinárodní účastí, bude částečně 
sponzorována i FS částkou 10 tisíc Kč, 

- dne 1. 3. 2005 proběhnou obhajoby výzkumných záměrů fakulty, 
- Ing. Robert Čep bude pověřen správou Centra doktorských studií FS (dříve V-klub), 
- Proběhlo výběrové řízení na obsazení ředitele Institutu dopravy – jediný přihlášený, 

doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. toto výběrové řízení vyhrál. 
 
 
Ad 2  Projednání nových proděkanů FS  
Děkan FS seznámil senát se svým záměrem jmenovat od 1. 3. 2005 tyto nové proděkany FS: 

- proděkan pro magisterské a bakalářské studium a externí pracoviště - doc. Ing. Radim 
Farana, CSc., osvědčil se již v řízení, organizaci mezinárodních konferencí, v současné době 
je pověřen řízením procesu systému managementu jakosti, 

- proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí - doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, je 
absolventem ČVUT, jeho habilitační řízení proběhlo v roce 2002, v současné době je pověřen 
funkcí metrologa fakulty a podílí se na vytváření map procesů, 

- proděkan pro zahraniční a vnější vztahy - Ing. Sylva Drábková, Ph.D. má vynikající 
jazykové znalosti a je v současné době kontaktní osobou pro jednání s firmami, které jednají 
prostřednictvím společnosti Czech Invest,  

- proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium - doc. Dr. Ing. Vladimír Mostýn, 
jeho habilitační řízení proběhlo v roce 2002, v současné době má zahájeno jmenovací řízení 
na profesora, vedl úspěšný projekt Leonardo. 
 
Podle parag. 27 odst. 2 pís. b) Zákona o vysokých školách se k záměru děkana jmenovat 
proděkany AS FS pouze vyjadřuje. V otevřené diskusi nepadly žádné další dotazy, AS FS 
projednal děkanův záměr bez výhrad. 
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Ad 3  Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na FS  
pro akademický rok 2005/2006 
Navržené podmínky byly projednány a vyjádřili se k nim členové legislativní a pedagogické 
komise. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě 
schvaluje AS fakulty podle parag. 27 odst. 1 pís. e) Zákona o vysokých školách. 
 
Připomínky Ing. Šárky Tiché Ph.D. se týkaly formulace a znění dopisu zasílaného studentům 
s rozhodnutím o výsledku jejich přijímacího řízení, kolegium děkana dohodlo drobnou 
změnu. V průběhu jednání o tomto bodě senát pozval referentku studijního oddělení 
Vladimíru Širokou, která informovala senát o běžné praxi a průběhu přijímacího řízení, 
z čehož vyplynulo, že podmínky pro přijetí ke studiu jsou splněny doložením maturitního 
vysvědčení v den, kdy si student/ka osobně přebírá dopis o přijetí, a to i v případě, že jsou 
mu/jí prominuty přijímací zkoušky z matematiky. Úpravy ve znění textu: „Pravidla pro 
přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2005/2006“ se týkaly tedy pouze 
dvou odstavců: 
 
I.3  Způsob doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání 

Prospěch podle výročního vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy potvrdí 
příslušná střední škola, na níž bude uchazeč maturovat. Originál maturitního vysvědčení je 
třeba předložit u přijímací zkoušky. 

 
Byla tedy doplněna věta: 
Originál maturitního vysvědčení je třeba předložit u přijímací zkoušky. 

 
I.4  Hodnocení výsledků přijímací zkoušky a předpokladů ke studiu 

Kritéria hodnocení uchazeče u přijímacího řízení:  
- studijní průměr ze střední školy, 
- známky z předmětů matematika a fyzika za celou dobu studia střední školy, 
- výsledky maturitní zkoušky, 
- výsledky přijímací zkoušky. 

 
Byla tedy provedena změna: -výsledky maturitní zkoušky (pokud již byla vykonána), 
 
O návrhu schválení podmínek pro přijetí v tomto znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na provedené změny byl schválen všemi hlasy. 
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Ad 4  Interní členové VR FS 
Jelikož dne 1. 3. 2005 proběhne zasedání interních členů VR FS, děkan požádal o schválení 
složení interních členů VR FS, a to beze změny od uplynulého složení VR FS s tím, aby již 
mohla v novém volebním období zasedat. 
Diskuse ke schválení  interních členů bez dalších dotazů, o návrhu interních členů VR FS 
v nezměněném složení bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na provedené změny byl schválen všemi hlasy. 

 
Ad 5  Příprava voleb AS FS pro funkční období 2005 – 2008 
K jednání AS FS byly doc. Ing. Radkem Čadou, CSc. předem připraveny návrhy časového 
plánu voleb jednak pro akademickou komoru, jednak studentskou komoru AS FS v souladu 
s Volebním a jednacím řádem AS FS a také termín i čas shromáždění akademické obce, který 
rovněž zkonzultoval s děkanem FS. Oba časové plány jsou přílohami tohoto zápisu. 
 
O návrhu časového plánu bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh byl schválen všemi hlasy. 

 
Návrh na složení a schválení obou volebních komisí: 
Akademická komora:  
předseda Ing. Jan Burkovič, Ph.D., doc. Ing. Jiří Zezulka, CSc., Ing. Šárka Tichá, Ph.D. 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti   0 

 Zdrželi se  3 

Složení volební komise pro akademickou komoru bylo schváleno. 

Studentská komora: 
Předseda Ing. Oldřich Učeň, Světlana Miková, Marek Paprskář 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti   0 

 Zdrželi se  3 

Složení volební komise pro studentskou komoru bylo schváleno. 
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Ad 6  Různé 
Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB - TUO: 

• 1.3. 2005 VR FS k VZ 
• 2.3. 2005 kontrola publikací FS (Čada, Karásek, Mostýn, Kubala) 
• 9. 3. 2005 Symbióza (rektorské volno 4. a 5. ročník), 3. ročníky Bc. děkanské volno 
• 15. 3. 2005 zasedání AS VŠB – TUO (schvalování rozpočtu) 
• 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 
• 1. 11. až 4. 11. 2005 Gaudeamus, Brno 

 

Děkan FS: 
• navrhl přípravu změny procesu posuzování a schvalování monografie/vědecká 

monografie/knižní publikace/celostátní učebnice, 
• Pedagogové, kteří se zúčastnili náborů studentů do prvních ročníků na středních 

školách budou odměněni částkou 500,- Kč. 
• Pedagogům s výukou v detašovaných pracovištích bude přiznána odměna 100,- Kč na 

jeden den výuky mimo Ostravu, výuka v sobotu bude řešena čerpáním náhradního 
volna, 

• Zhodnotil tříleté působení Ing. Vladimíra Smrže, Ph.D., vedoucího oboru Letecký 
provoz a údržba letadel a zajištění certifikace. 

 

Budoucí proděkan doc. Ing. Radim Farana, CSc. podal informace ze schůzky proděkanů 
pro studium jednotlivých fakult: 
• seznámil s průběhem přípravy systému řízení jakosti. Dokumenty jsou dostupné na 

portálu iso.fs.vsb.cz. První zjištění: Kdykoliv je někdo jmenován, jsou mu detailně 
určeny také kompetence. Byl zjištěn problém s nedefinovaným postupem zadání 
dipomové a bakalářské práce. Nyní se připravují mapy procesů. Nejrozsáhlejí jsou 
procesy studia. Výzva studentské části akademické obce k prohlédnutí těchto postupů, 
aby se vyloučily anachronismy. 

• Ubytovací stipendium: je nový pojem, z rozhodnutí MŠMT ve čtvrtém čtvrtletí 2005, 
bude udělováno pouze v prvním studiu, a to presenční formy, po standardní dobu 
studia, náležet všem studentům, kteří nemají trvalé bydliště v místě studia, bude-li 
umožněno záměrem školy, bude oblast definována hraničními obcemi, v jejichž 
okruhu by nárok na příspěvek nevznikal. Výplata tohoto stipendia bude 
pravděpodobně rozdělena do 10 nárokových měsíců. Počítá se započítání za půl 
měsíce do 15., po 15. dni v měsíci, nebo bude nárok uznáván k 1. dni na celý měsíc. 
Koleje tímto zdraží na ekonomickou cenu. Výplata bude bezhotovostní, 
v definovaných termínech, např. září-říjen po dvou měsících, aby se neplatily zbytečně 
poplatky. Částka je dána z centra, vypočtena podílem počtu studentů, výsledek je asi 
500,- Kč na studenta a měsíc, ale to při kalkulaci 12-ti měsíců v roce. Z tohoto zřejmě 
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vyplyne nutnost změnit stipendijní řád, který je třeba později registrovat na MŠMT. 
Díky tomu je práce na všech změnách urgentní, aby se stihly změny implementovat již 
v příštím akademickém roce. 

• Tlumočena nabídka Katedry matematiky a deskriptivní geometrie na výuku 
matematiky v angličtině v prvním ročníku studia, s podmínkou maturity z angličtiny a 
matematiky. 

 

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

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

 


