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Zápis z jednání Studentské komory AS FS 
24. 9. 2014 - zápis č. 1 

 

Místo jednání: VŠB–TUO, Ostrava – Poruba, místnost C110 

Datum a čas jednání:  středa 24. 9. 2014 ve 14 hodin 

Počet přítomných/omluvených/neomluvených členů SKAS FS:  

 8/0/0 jednání bylo usnášeníschopné 

Přítomní členové SKAS FS: 

Ing. Tomáš Neumann 

Ing. Zdeněk Duffek 

Ing. Tomáš Zlámal 

Ing. Pavel Maršálek (odešel po odhlasování bodu č. 2) 

Ing. Radim Dittrich 

Bc. Šárka Malotová 

Bc. Martin Jurek 

Bc. Lukáš Kudrna 

Program jednání: 

1. informace z kolegia děkana 

2. problematika funkce předsedy Studentské komory AS FS 

3. návrh členů SKAS FS do disciplinární komise 

4. propagace SKAS FS 

5. informace o situaci v AS VŠB-TUO (celoškolák) 

6. různé 

Program jednání byl členy SKAS FS jednohlasně schválen. 

 

1. informace z kolegia děkana 

- 17. 9. 2014 se uskutečnila „Infoschůzka pro prváky“ a „SURVIVE 2014“, organizátor SUS 

Ostrava (Lukáš Křetinský), poděkování zúčastněným členům SKAS FS na průběhu této akce. 

- Změna stipendijního řádu pro doktorské studium – došlo ke zrušení sankcí za nesplněnou 

povinnost ve studijním plánu (nesplněné zkoušky). 

Diskuze: - návrhy na kompromis pro zavedení odměny za červený diplom magisterského 

studia 

 - výplata motivačních stipendií za vědecké výsledky, které jsou uplatněny až po 

skončení studia autora 

 - zvyšovat tlak na vedoucí Bc. a Mgr. prací o možnostech zapojení studentů do 

výzkumných projektů s vědeckými výstupy, možnost získat motivační stipendium 

 

- Pokles přijatých studentů do Bc. studia je o cca 25% oproti loňskému roku. 

- Zapojení SKAS FS do propagačních aktivit FS (DOD, prezentace na střední školy apod.). 

Úkol: Studentská komora se bude více zapojovat do propagace fakulty. Do příštího zasedání 

zjistit možnosti a výše finanční odměny za aktivní účast. 
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- Bude vytvořena záložka na web. stránkách FS ohledně námětu a připomínek  tzv. „Náměty na 

zlepšování fungování FS vůči studentům“. 

- Změna dotazníků pro přijaté studenty a absolventy. 

Úkol: zaslání dosavadních dotazníků členům SK, následné připomínkování 

 

- Příprava a zavádění bezindexového studia – proděkan pro bakalářské a magisterské studium 

prof. Čada, příští akademický rok. 

- Budou zavedeny 2 úrovně výuky cizích jazyků – již tento akademický rok. 

 

2. problematika funkce „předsedy“ Studentské komory AS FS 

- Byla řešena otázka formulace funkce předsedy studentské komory AS FS, jelikož není pro tuto 

funkcí opora v legislativě FS. 

Usnesení: do statutu FS se začlení funkce předsedy Studentské komory AS FS a jeho zástupce. 

O tomto usnesení se hlasovalo s výsledkem:  PRO - 8 

  PROTI - 0  

 ZDRŽELI SE - 0 

Úkol: Ing Tomáš Neumann do příštího jednání SKAS FS nebo AS FS navrhne změny ve statutu 

FS. 

 

3. návrh členů SKAS FS do disciplinární komise 

- Navržení zástupců do disciplinární komise za SKAS FS.  

Navrženi byli: Ing. Tomáš Neumann, Bc. Šárka Malotová, Bc. Martin Jurek. 

 

4. propagace SKAS FS 

- Dne 2. 10. 2014 proběhne imatrikulace studentů v Ostravě, 9. 10. 2014 proběhne na 

detašovaném pracovišti v Šumperku. 

Úkol: Na imatrikulaci bude vystupovat Ing. Tomáš Neumann, který zašle návrh svého proslovu 

k připomínkám členům SKAS FS. Bc. Šárka Malotová se postará o propagaci po skončení 

události. 

 

- Návrh na realizaci jednoročního setkání děkana se studenty.  

Úkol: Děkan bude osloven, zda s daným setkáním souhlasí. Výsledek určí směr dalšího řešení. 

 

- V letošním roce se rozjede „Setkání studentů se senátory“, kde studenti mohou dávat 

připomínky, návrhy na zlepšení. 

Návrh: 1x do měsíce, každé první úterý v měsíci, místem setkání byl navržen klub Vrtule. 

 

- Úkol: Vylepšit vzhled propagační nástěnky AS FS. 

- Logo a vizuální styl SKAS FS – Ing. Tomáš Neumann vyzval členy na připomínky a zaslání 

námětů na logo SKAS FS. V současnosti se bude používat dosavadní motiv loga. 

- Společné uložiště na „DISK GOOGLE“ pro sdílení společných materiálů a dokumentů, odkaz 

zaslán v emailu všem členům SK. 
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5. informace o situaci v AS VŠB–TUO 

- Bc. Šárka Malotová a Ing. Tomáš Zlámal informovali o situaci v AS VŠB–TUO. Zasedání v AR 

2014/2015 se zatím neuskutečnilo, z důvodu přetrvávajících problémů na fakultě HGF. 

Zasedání SKAS také neproběhlo. 

 

6. různé 

- Zasedání členů SKAS FS je plánováno 1x do měsíce. V případě potřeby se SKAS FS svolá 

operativně. 

- Proběhla volba druhého zástupce SKAS FS. Tento zástupce bude zastupovat druhého 

místopředsedu v jeho neúčasti na kolegiu děkana.  

Nominovaní byli: Ing. Radim Dittrich, Bc. Šárka Malotová. Oba nominaci přijali. Hlasování bylo 

veřejné (všichni členové SK s veřejnou volbou souhlasili). 

Hlasování: Ing. Radim Dittrich - 4 hlasy 

 Bc. Šárka Malotová - 3 hlasy 

Ing. Radim Dittrich byl zvolen druhým zástupcem SKAS FS, a tedy bude zastupovat 2. 

místopředsedu AS FS na kolegiu děkana v jeho neúčasti. 

  

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

Zapisovatelé:  Bc. Martin Jurek, Bc. Šárka Malotová 

Zápis ověřil: Ing. Tomáš Neumann 

 

Příští zasedání SKAS FS se uskuteční v průběhu měsíce října 2014. 

 


