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Prof. Ing. Radim Farana, CSc.  
děkanem Fakulty strojní

Po vyhlášení voleb 16. října 2007 bylo 
do 16. listopadu 2007 z pracovišť fakul-
ty navrženo pět kandidátů – stávající 
proděkan pro bakalářské a magisterské 
studium prof. Ing. Radim Farana, CSc., 
stávající zástupkyně proděkana pro externí 
pracoviště Fakulty strojní Dr. Ing. Anna 
Plchová, stávající předseda AS FS doc. 
Ing. Radek Čada, CSc., stávající předseda 
legislativní komise AS FS doc. Ing. Zdeněk 
Folta, Ph.D. a člen AS FS doc. Ing. Jiří 
Fries, Ph.D. Všech pět kandidátů zpra-
covalo svůj životopis a volební program, 
které byly zveřejněny 3. prosince 2007 na 
internetových stránkách fakulty. Dne 13. 
prosince 2007 se konalo předvolební vys-
toupení kandidátů na společném zasedání 
Akademického senátu Fakulty strojní 
s akademickou obcí fakulty. Na tomto 

Naplněni odhodláním z přípravné kon-
ference (Akademik 6/2007, s. 7) se garanti 
ponořili do přípravy učebních opor pro 
jednotlivé moduly s názvy:
– Komunikace.
– Týmová práce.
– Kreativní a inovační myšlení v konstru-

ování.
– Prezentace.

A vytvořili celkem 332 strany učebních 
textů, včetně řady ilustrací a počítačových 
animací, které jsou všem zájemcům o se-
bevzdělání dostupné na webu projek-
tu http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415  
v záložce „Učební opory“.

V druhé polovině roku 2007 probíhalo 
pilotní ověření jednotlivých modulů, 
především se pedagogové naší fakulty 
připravovali na zapojení jednotlivých 
modulů do své výuky v předmětech jako 
„bakalářský projekt“ a „diplomový pro-
jekt“ a sami zvyšovali své kompetence, ale 
současně jsme využili osobní přítomnost 

garantů jednotlivých modulů a připravili 
přednášky přímo pro naše studenty. 

I přes poměrně pozdní odpolední dobu 
a větší rozsah jednotlivých přednášek byli 
studenti zaujati natolik, že posluchárny 

Studenti Fakulty strojní zvýšili své kompetence

A pomohl jim v tom projekt Evropských strukturálních fondů 
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0415 „Inovace vzdělávání na fakultě strojní 
zaměřené na osobnostní rozvoj studentů“, který řeší pedagogové 
Fakulty strojní VŠB–Technické univerzity Ostrava ve spolupráci se 
specialisty z Ostravské univerzity. 

shromáždění kandidáti prezentovali své 
volební programy a odpovídali na otázky  
z pléna týkající se budoucnosti fakulty.

Vlastní hlasování o přijetí návrhu na 
jmenování děkana Fakulty strojní proběhlo 
na zasedání Akademického senátu Fakulty 
strojní dne 18. prosince 2007. Tajného hla-
sování se neúčastnili tři kandidáti, kteří byli 
členy AS FS. V tajném hlasování byl přijat 
návrh, aby byl na funkci děkana Fakulty 
strojní VŠB–TU Ostrava na příští čtyřleté 
funkční období (2008 až 2012) navržen 
prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Návrh na jmenování byl předsedou Aka-
demického senátu Fakulty strojní VŠB–TU 
Ostrava dne 19. prosince 2007 postoupen 
rektorovi VŠB–Technické univerzity Os-
trava prof. Ing. Tomáši Čermákovi, CSc.

Funkční období nového děkana Fakulty 

V prosinci 2007 proběhla na Fakultě strojní důležitá událost, kterou 
bylo hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana na příští 
čtyřleté funkční období (2008 až 2012).

strojní začíná 1. března 2008. Přejeme 
novému děkanovi a celé fakultě mnoho 
úspěchů v náročném období, které před 
námi stojí.

Doc. Ing. Radek Čada, CSc.
Předseda Akademického senátu FS

Prof. Mostýn zahajuje přednáškový cyklus
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doslova praskaly ve švech. Je vidět, že si 
studenti technické fakulty uvědomují, jaké 
požadavky jsou na ně v současné době kla-
deny a snaží se na ně co nejlépe připravit.

Postupně byly realizovány moduly:
Prezentace 27. 11. 2007 – 16.00 hod. 

přednáškový sál C4
Jako první modul byla úmyslně vybrána 

oblast, kterou potřebují studenti při řadě 
obhajob svých semestrálních, ročníkových 
a závěrečných prací, takže nebylo nutné je 
příliš přesvědčovat o zajímavosti tohoto 
tématu. Spíše jsme se obávali, zda se do po-
sluchárny vejdou. Ale podařilo se a studenti 
odcházeli spokojeni, největší úspěch měly 
samozřejmě ukázky jako „co u prezentace 
rozhodně nedělat“.

Komunikace 28. 11. 2007 – 16.00 hod. 
přednáškový sál B6

Probíhající semestr nedal jinou možnost, a 
tak byl přednáškový sál zaplněn do posled-
ního místečka včetně schodů. Přednášející 
nás přesvědčil, že se v každé situaci dá 
najít správný způsob komunikace, často je 
nejdůležitější ho začít hledat.

Týmová práce 11. 12. 2007 – 16.00 hod. 
přednáškový sál C4

Modul týmová práce byl proložen 
několika cvičeními z týmové práce, která 
měla obrovský úspěch. Člověk se nakonec 
nejvíce poučí z vlastních chyb.

Velká účast studentů nás potěšila, takže se 
řešitelé projektu rozhodli ocenit aktivní stu-
denty osvědčením o zapojení do projektu 
vydáním písemného certifikátu. Jsme rádi, 
že studenti i pedagogové chápou požadavky 
dnešní doby a tak široce podpořili pro-
jekt na zvyšování kompetencí studentů. 
Dosažené výsledky budeme dále využívat 
a rozvíjet v jednotlivých předmětech a 
plánujeme také přípravu samostatného 
předmětu, zaměřeného na personální 
kompetence. 

Prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Proděkan pro bakalářské, magisterské 

studium a externí pracoviště
Foto: autor a archiv FS 

Foto:
1. Na přednášce o komunikaci 

nebyly volné ani schody
2. Prezentace musí být taky 

trochu show
3. Komunikace v týmu není 

jednoduchá záležitost
4. Pro dosažení cíle si musí tým 

umět rozdělit úkoly
5. Osvědčení o účasti v projektu 1
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