
 

ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 10 

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 16. října 2007 
 
 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc., 

Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. a Ing. Michal Richtář), 

6 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Jan Blata, Bc. Tomáš 
Sucharda), 

hosté: proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. 

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

 

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
a magisterském studijním programu na Fakultu strojní VŠB – TUO pro 
akademický rok 2008/2009 

3) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 

4) Různé 
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Ad 1  Informace z vedení FS 

Děkana FS prof. Ing. Petra Horyla, CSc. zastoupila jeho statutární zástupkyně 
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. a podala senátu 
následující informace prostřednictvím prezentace v PowerPointu: 

• Počet studentů naší fakulty vyjíždějících do zahraničí má klesající tendenci. Za účelem 
zvýšení počtu studentů doktorských studijních programů využívajících zahraniční mobility 
byly podmínky pro výjezdy upraveny následovně: studenti doktorských studijních programů 
nemusí absolvovat konkurz, katedra či školitel budou garantovat jazykové a odborné znalosti. 
Student pro udělení mobility musí vyplnit dokumenty uveřejněné na webové adrese 
http://www.vsb.cz/okruhy/studium/organizace/mobility/socrates-erasmus/informace/studenti. 
Dále student ve spolupráci se školitelem zpracuje návrh projektu, který by v zahraničí v rámci 
mobility zpracovával a společně vyberou z nabídky univerzit vhodnou univerzitu, která nabízí 
obdobný studijní program či potřebné podmínky pro řešení projektu. Termín pro podávání 
přihlášek je stanoven do 30. 10. 2007. Kontaktní osobou za Fakultu strojní programu 
SOCRATES/ERASMUS je Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. 

• Na pracoviště děkanátu FS byly přijaty dvě nové pracovnice. Bc. Alexandra Greková 
bude pečovat o příchozí zahraniční studenty a o přijetí zahraničních hostů navštěvujících naši 
fakultu. Adéla Valeriánová bude organizovat habilitační a jmenovací řízení, připravovat 
zasedání vědeckých rad a zpracovávat prezentační materiály fakulty. 

• Počty absolventů FS v letním termínu SZZ roku 2007: 

• Bakalářský studijní program – 223 studentů v prezenční a 70 studentů v kombinované 
formě studia. 

• Magisterský studijní program – 152 studentů v prezenční a 33 studentů 
v kombinované formě studia. 

• Výsledky přijímacího řízení v akademickém roce 2007/2008: 

• Bakalářský studijní program - 1101 přijato a 666 nastoupilo v prezenční formě studia, 
317 přijato v kombinované formě studia. 

• Magisterský studijní program – 212 přijato a 199 nastoupilo v prezenční formě studia, 
66 přijato a 52 nastoupilo v kombinované formě studia. 

• Imatrikulace studentů a promoce prvních absolventů v Uherském Brodu proběhnou dne 
18. 10. 2007. Termín imatrikulace studentů a promoce absolventů v Ostravě je stanoven na 
23. 10. 2007 (imatrikulace v 9:00 hod, promoce v 11:00 hod). 

• Den otevřených dveří FS se bude konat dne 29. 1. 2008. 

• Koncem měsíce října 2007 končí termín pro výběr témat bakalářských a diplomových 
prací. Dne 14. 12. 2007 končí termín pro odevzdání vypracovaných zadání bakalářských 
a diplomových prací na studijní oddělení FS. 

• Akademický rok 2008/2009 začne v polovině září roku 2008, z čehož vyplývá, že bude 
posunut podzimní termín SZZ na konec října, popř. začátek listopadu. Absolventi podzimního 
termínu SZZ nebudou přijímáni k navazujícímu studiu v akademickém roce 2008/2009. 

• Byl prezentován nově vytvořený systém značení studijních skupin a změny názvů oborů 

http://www.vsb.cz/okruhy/studium/organizace/mobility/socrates-erasmus/informace/studenti. D�le
http://www.vsb.cz/okruhy/studium/organizace/mobility/socrates-erasmus/informace/studenti. D�le
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i specializací. 

• Obor Průmyslové inženýrství bakalářského studijního programu a obor Robotika 
navazujícího magisterského studijního programu byly úspěšně akreditovány. Nadále probíhá 
akreditace nového oboru bakalářského studijního programu s názvem Technologie letecké 
dopravy. 

• Předběžný termín zasedání VR FS je stanoven na dne 29. 11. 2007. Termín každoročně 
pořádaného fakultního večerku nebyl dosud stanoven s konečnou platností. 

• FS je aktivním členem Moravskoslezského strojírenského klastru (MSSK) 
a Moravskoslezského automobilového klastru (MAK). Firmy nabízejí odborné stáže mladým 
pedagogům. Aktivní je spolupráce zejména s firmou Visteon - Autopal, s. r. o. 

• Během promocí Fakulty strojní dne 12. 7. 2006 proběhlo přezkoumání systému 
managementu kvality se zaměřením na zpětnou vazbu od zákazníka (studentů) vedením fakulty. 
Výsledky Dotazníku pro čerstvé absolventy Fakulty strojní jsou uveřejněny na portálu ISO FS 
http://iso.fs.vsb.cz/ZAZ/FS_ZAZ_5_6_1_07_07_12_PrezkoumaniSMJZakaznik.pdf. 

• V průběhu zápisů nových studentů prezenční formy bakalářského studijního programu 
Strojírenství na Fakultu strojní ve dnech 16. – 20. 7. 2007 proběhlo přezkoumání systému 
managementu kvality se zaměřením na zpětnou vazbu od zákazníka (nových studentů) vedením 
fakulty. Výsledky Dotazníku pro nové studenty Fakulty strojní jsou uveřejněny na portálu ISO FS 
http://iso.fs.vsb.cz/ZAZ/FS_ZAZ_5_6_1_07_08_27_PrezkoumaniSMJZakaznik.pdf. 

• Dne 7. 11. 2007 v Nové aule VŠB – TUO se bude konat akce nazvaná Den strojařů. 
Současně bude realizováno setkání ředitelů středních škol. 

 

Diskuze: 

• Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – byla diskutována klesající tendence počtu studentů 
fakulty vyjíždějících do zahraničí v souvislosti s finanční náročností pobytů v zahraničí; 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. – dodala, že fakulta přispívá studentům na úhradu 
zvýšených finančních nároků zahraničních mobilit; 

• Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – diskuze vlivu posunutého začátku akademického 
roku 2008/2009 na ztížené možnosti využití mobilit studenty v posledním ročníku 
bakalářského studijního programu; 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. – nastíněný problém bude řešen v rámci celé fakulty; 

• Ing. Jan Burkovič, Ph.D. – uvedl, že podporuje stanovisko doc. Ing. Lenky Landryové, 
CSc. a navíc navrhuje, že by bylo vhodné před výjezdem studentů připravit jim 
v hostující zemi vhodné podmínky pro studium a současně i možnost pracovního 
uplatnění během tohoto studia. 

 

http://iso.fs.vsb.cz/ZAZ/FS_ZAZ_5_6_1_07_07_12_PrezkoumaniSMJZakaznik.pdf
http://iso.fs.vsb.cz/ZAZ/FS_ZAZ_5_6_1_07_08_27_PrezkoumaniSMJZakaznik.pdf
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Ad 2  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském a magisterském studijním programu na FS VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2008/2009 

 
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 2008/2009. 

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

- doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. (legislativní komise) – uvedl, že návrh byl předložen 
legislativní komisi AS FS, která doporučuje návrh ke schválení; 

- Ing. Šárka Tichá, Ph.D. (pedagogická komise) – uvedla, že návrh byl předložen pedagogické 
komisi AS FS, která jej projednala. Pedagogická komise po projednání návrhu doporučuje 
návrh ke schválení. Ing. Šárka Tichá, Ph.D. připomínkovala v návrhu bodu 1.d Způsob 
doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání. V tomto bodu je požadováno předložit 
u přijímacího řízení originál maturitního vysvědčení. Doporučeno je doplnit v bodu 1.d 
„případně úředně ověřenou kopii“. 

Dále Ing. Šárka Tichá, Ph.D. vyzvala členy k diskuzi stanovené hranice pro prominutí 
přijímací zkoušky studentům, kteří dosáhli na střední škole dobrých studijních výsledků 
a jejich studijní průměr za celé studium (u studentů, kteří dosud neukončili studium střední 
školy, studijní průměr až do pololetí posledního ročníku včetně) není horší než 2,70. 

 

Diskuze: 

• Proděkanka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. – poukázala na neprokázanou závislost 
výsledků studia na naší fakultě na výsledcích studia ze středních škol. S doplněním 
předloženého návrhu v bodu 1.d souhlasí. 

 

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 2008/2009 po doplnění v bodu 1.d „případně úředně ověřenou kopii“ 
bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 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 2008/2009 byla přijata jednomyslně. 
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Ad 3  Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 
pro funkční období 2008 ÷ 2012 

V souladu s Volebním a jednacím řádem AS FS, který řeší postup voleb děkana FS, 
byl vypracován a předložen předsedou AS FS doc. Ing. Radkem Čadou, CSc. následující 
časový plán voleb děkana FS pro funkční období 2008 ÷ 2012: 

a) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 16. 10. 2007 
 

b) Předložení návrhů na kandidáty na funkci děkana FS 
(s jejich písemným souhlasem) volební komisi AS FS pracovišti FS do 16. 11. 2007 

 
c) Zveřejnění navržených kandidátů na funkci děkana FS 19. 11. 2007 
 
d) Vyžádání životopisu a volebního programu od kandidátů, kteří souhlasí s kandidaturou, 

volební komisí AS FS 20. 11. 2007  
 
e) Odevzdání životopisu a volebního programu (v zapečetěné obálce) jednotlivými kandidáty 

volební komisi AS FS do 30. 11. 2007 
 
f) Rozpečetění obálek s materiály od všech kandidátů a jejich zveřejnění volební komisí AS 

FS 3. 12. 2007 
 
g) Předvolební vystoupení kandidátů na společném zasedání AS FS s akademickou obcí FS  
 13. 12. 2007 od 13:15 v místnosti C 4 
 
h) Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS z navržených kandidátů na uzavřeném 

zasedání AS FS přímým tajným hlasováním členů AS FS  
 18. 12. 2007 od 13:00 v místnosti D 206 
 
i) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS do 24 hodin po volbách 

 

O vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS pro funkční 
období 2008 ÷ 2012 a návrhu časového plánu voleb bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 18 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS pro funkční 
období 2008 ÷ 2012 a návrh časového plánu voleb děkana FS byl přijat jednomyslně. 
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Volba volební komise pro volby děkana FS: 
 

O návrhu na předsedu volební komise Ing. Jana Burkoviče, Ph.D. a na členy volební 
komise Ing. Šárku Tichou, Ph.D., doc. Ing. Lenku Landryovou, CSc., Ing. Tomáše Kubína, 
Bc. Zuzanu Kúdelovou bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  3 

Volební komise byla v tomto složení schválena, hlasování se zdrželi pouze členové 
navržené komise. 

 

Ad 4  Různé 
• Místopředsedkyně SK AS FS Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková představila členům senátu 

nově zvoleného předsedu SK AS FS Ing. Martina Janečku. 
• Ing. Martin Janečka představil současné členy studentské komory AS FS Bc. Zuzanu 

Kúdelovou, Bc. Lucii Gabrhelovou, Ing. Radka Heczka, Ing. Jana Blatu a Bc. Tomáše 
Suchardu v jeho nepřítomnosti. 

• Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková pozvala všechny přítomné na první ročník akce s názvem 
Gaudeamus 2007, která se bude konat 23. 10. 2007 v 17:00 hod v areálu kolejí Poruba 
v sále nad Starou menzou. Akci pořádá SUS VŠB – TUO za spolupráce SK AS VŠB –
 TUO pod záštitou prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc., rektora VŠB – TUO a prof. Ing. 
Jaromíra Gottvalda, CSc., prorektora pro rozvoj. Cílem setkání je seznámit studenty se 
strukturou a fungováním univerzity a jednotlivých fakult a také s možností kulturního, 
sportovního a společenského vyžití, které mimořádný areál školy a přidružené organizace 
poskytují. 

• Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková informovala o počtech studentů přihlášených na kurz 
bezplatné výuky japonštiny určený pouze pro studenty naší univerzity. Začátek kurzu se 
předpokládá počátkem prosince. Zápis studentů do kurzu dosud není uzavřen. Zájemci se 
mohou přihlásit u Ing. et Ing. Mgr. Jany Novákové. Dále informovala o vyhodnocení 
dotazníku na úroveň stravovacích služeb zajišťovaných Menzou č.5, FAST a FBI. 
Podrobné výsledky vyhodnocení úroveň stravovacích služeb jsou uveřejněny na 
webových stránkách SK AS VŠB – TUO http://skas.vsb.cz. 

• Ing. Petr Kočí, Ph.D. – diskuze jazykové vybavenosti zahraničních studentů, byly by pro 
ně vhodné kurzy českého jazyka. 

• Ing. Petr Kočí, Ph.D. citoval dopis Ing. Zdeňka Konečného, Ph.D., v němž připomínkoval 
systém zdanění autorských honorářů při tvorbě e-learningových podpůrných výukových 
materiálů v rámci projektů Evropských strukturálních fondů. V závěru dopisu byl 
vysloven návrh na předložení problému na zasedání AS VŠB – TUO. Návrh spočívá 
v tom, aby formuláře pro přiznání daní, přehledy pro zdravotní a sociální pojišťění pro 
pracovníky, kterých se to týká, vyplňovaly mzdové účtárny, popřípadě pověření 
pracovníci. 

 

http://skas.vsb.cz/
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Diskuze: 
• Ing. Jan Burkovič, Ph.D. omluvil neúčast Ing. Zdeňka Konečného, Ph.D. na zasedání 

senátu a blíže rozvedl problematiku zdanění autorského honoráře. 
• Doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval členy senátu o setkání pana kvestora 

Ing. Stanislava Dzioba a tajemníků jednotlivých fakult. Ze závěrů jednání vyplynulo, že u 
autorských honorářů je třeba rozlišovat, zda jde o zaměstnanecké dílo (právo užití má 
škola) či veřejné dílo. Protože zmíněné učební texty vznikly v rámci projektů Evropských 
sociálních fondů (mimo pracovní poměr), jde o díla veřejné povahy. Autorské honoráře 
byly proto vyplaceny nezdaněné a autoři jsou povinni příjmy z této činnosti zdanit sami. 
Tento způsob je výrazně výhodnější pro autory z daňového hlediska oproti zdanění spolu 
se mzdou, takže doc. Čada považuje za vhodnější navrhnout vedení školy provedení 
školení autorů zaměřeného na praktické otázky zdanění autorského honoráře, případně i 
odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Další možností je vytvoření návodu 
dostupného na intranetu školy. 

• Ing. Petr Kočí, Ph.D. uvedl, že obdobné otázky zdanění autorského honoráře jsou řešeny 
na celé univerzitě, protože projektů ESF existuje více. 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. podpořila přednesení záležitosti zdanění autorského 
honoráře na zasedání AS VŠB – TUO za účelem vytvoření metodického poradenství pro 
autory. 

• Doc. Ing. Radek Čada, CSc. přislíbil přednesení problematiky zdanění autorského 
honoráře ve smyslu návrhu školení pro autory, jak příjem zdanit, případně vytvoření 
návodu např. v Powerpointu, nebo určení osoby pro konzultace, na příštím zasedání AS 
VŠB – TUO. 

 
Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB – TUO: 

• 23. 10. 2007 od 14:00 v místnosti D206 zasedání AS VŠB – TUO, 
• 23. 10. 2007 Gaudeamus 2007 v 17:00 hod v sále nad Starou menzou, 
• 5. 11. 2007 předání dekretů novým profesorům v Karolinu v Praze, 
• 7. 11. 2007 Den strojařů v Nové Aule, 
• 12. 11. 2007 vyhlášení Národní ceny ČR za jakost ve Vladislavském sále v Praze, 
• 16. 11. 2007 slavnostní vědecká rada VŠB – TUO ke Dni boje za svobodu a 

demokracii 
• 27. 11. 2007 od 9:00 v místnosti D206 zasedání VR FS, 
• 13. 12. 2007 od 13:15 v místnosti C 4 se bude konat předvolební vystoupení kandidátů 

na společném zasedání AS FS s akademickou obcí FS, 
• 18. 12. 2007 od 13:00 v místnosti D 206 proběhne hlasování o přijetí návrhu na 

jmenování děkana FS z navržených kandidátů na uzavřeném zasedání AS FS přímým 
tajným hlasováním členů AS FS, 

• 18. 1. 2007 konec výuky v zimním semestru akademického roku 2007/2008, 
• 29. 1. 2008 Den otevřených dveří FS. 


	Program:

