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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 2 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková 

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 391 

Fax: - 

E-mail: jana.novakova.fs@vsb.cz 

Ověřil Ing. Oldřich Učeň 

Funkce předseda AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 274 

Fax: - 

E-mail: oldrich.ucen@vsb.cz 

Místo jednání VŠB-TUO, Ostrava – Poruba, místnost D206 

Datum jednání 4. listopadu 2008 

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni doc. Ing. Lenka Landryová, CSc., 

Ing. Michal Rychtář, Ing. Radim Janalík, CSc.), 

8 členů studentské komory AS FS, 

hosté: děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc., proděkan pro Bc., Mgr. studium 
a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň. Program jednání byl 
členy senátu schválen všemi hlasy v níže uvedeném znění. 

Před schválením programu jednání AS FS vystoupil doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. 
a požádal vedení fakulty i předsednictvo senátu o zasílání materiálů, které jsou určeny 
k připomínkování, výhradně ve změnovém režimu. Všichni členové senátu se do budoucna 
shodli na tomto postupu. 
 

Program: 

1) Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2009 

2) Návrh složení disciplinární komice FS 

3) Pravidla pro přijímací řízení na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro 
akademický rok 2009/2010 

4) Různé 
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Ad 1  Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2009 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, 
vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 
2009. Dne 30. 9. 2008 projednali členové VR FS VŠB – TUO návrh aktualizace 
dlouhodobého záměru pro rok 2009. V diskuzi na akademickém senátu nikdo nevystoupil. 

 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2009 v předloženém 
znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 
strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2009 byla přijata  jednomyslně. Jednání 
bylo při hlasování přítomno 18 členů senátu. 

 

Ad 2  Návrh složení disciplinární komice FS 

Na jednání AS FS byl předložen návrh na složení disciplinární komise FS ve složení: 

předseda komise:  prof. Ing. Radek Čada, CSc., 
členové komise:  Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., Ing. Michal Richtář, Bc. Adam Janásek, 

Bc. Radoslav Delinčák, Bc. Lenka Uherková. 

Všichni navržení členové kandidaturu přijali. 

O návrhu na složení disciplinární komise FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti   0 

 Zdrželi se  3 

Návrh na složení disciplinární komise byl přijat většinou hlasů, přičemž hlasování 
bylo přítomno 18 členů senátu. 

Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval, že členové disciplinární komise FS 
budou po svém schválení akademickým senátem jmenováni do své funkce děkanem 
s účinností od 5. 11. 2008. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. 
Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na FS 
a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Při projednávání přestupků se řídí zákonem 
a Disciplinárním řádem pro studenty VŠB-TUO. 
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Ad 3  Pravidla pro přijímací řízení na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro 
akademický rok 2009/2010 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrhy pravidel pro přijímací řízení na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 
pro akademický rok 2009/2010. Návrhy podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro Bc., 
Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

V pořadí byly nejprve projednávány Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2009/2010. 

Diskuze: 

• Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – podal dotaz na uvedený variabilní symbol při provádění 
plateb poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, 

• děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že z důvodu nevhodného označení 
přihlášky k přijímacímu řízení není možné za variabilní symbol volit přidělené číslo 
přihlášky uchazeče, 

• doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – podal dotaz na nákladovost výuky realizované 
v konzultačním Šumperk, 

• děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. objasnil, že značná část nákladů je hrazena 
z nadačního fondu. 

• Ing. Jana Nováková – uvedla formální připomínky k pravidlům. 

Navržená pravidla a podmínky byly členy senátu projednány. Předsedkyně legislativní 
komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi AS 
FS, která jej projednala a doporučuje návrh ke schválení. 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2009/2010 po zahrnutí formálních připomínek bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 
2009/2010 byla přijata  jednomyslně, přičemž hlasování bylo přítomno 19 členů senátu. 

 

 

Projednání návrhu Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2009/2010 proběhlo bez dalších připomínek 
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v diskuzi. Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh 
byl předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje návrh ke schválení. 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2009/2010 po zahrnutí formálních připomínek 
bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro 
akademický rok 2009/2010 byla přijata  jednomyslně, přičemž hlasování bylo přítomno 
19 členů senátu. 

 

 

Posledním předloženým návrhem z řady pravidel pro přijímací řízení na FS byl návrh 
Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském 
studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro 
akademický rok 2009/2010. 

Projednání proběhlo opět bez dalších připomínek ve vyvolané diskuzi. Předsedkyně 
legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl předložen legislativní 
komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje návrh ke schválení. 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2009/2010 po zahrnutí formálních připomínek 
bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2009/2010 byla přijata  jednomyslně. 

 

Ad 4  Různé 

• Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. podal dotaz na umožnění volby členů AS FS pro 
pracovníky fakulty působící v konzultačním středisku Šumperk. 
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• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. doporučil, aby se nastíněným problémem 
zabývala legislativní komise AS FS a v předstihu navrhla vyhlášení děkanského volna. 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. podal celkem tři dotazy směrované na nový systém 
EDISON, a to na enormní nárůst administrativy a povinnosti garantů oborů, dále na 
nekompatibilními přenosy dat z předchozí databáze výsledků studia u studentů, kteří 
již měli zapsaný předmět v minulém roce (nelze jim zapsat do systému vykonanou 
zkoušku) a poslední dotaz byl veden na přidělená práva studentů v systému EDISON. 
Ing. Jaromír Široký, Ph.D. specifikoval, že studenti mají přidělená práva k výběru 
tématu bakalářské práce již v prvním ročníku svého studia bez omezení. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. informoval členy senátu, že je ustaven 
řešitelský tým systému EDISON. Tvorba systému EDISON spadá do kompetencí 
prorektora pro studium prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. V současné době probíhá 
sběr připomínek a po jejich posouzení je připomínkám přidělena priorita řešení. 

• Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. se dotázal na řešení uznávání zkoušek vykonaných 
v zahraničí v systému EDISON. 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. poděkoval v nepřítomnosti panu Ing. Radkovi Liebzeitovi, 
programátorovi Centra informačních technologií z Oddělení informačních systémů 
871, za vstřícnost a rychlou spolupráci při řešení konkrétních problémů postupně 
odhalovaných v systému EDISON. 

• Předsedkyně legislativní komise fakulty Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. podala dotaz 
na vedení fakulty, zda se uvažuje v souvislosti s přístupem pedagogů k osobním datům 
studentů v systému EDISON o podpisu listiny o zachování mlčenlivosti pedagoga. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uznal platnou připomínku k nově 
zavedenému informačnímu systému. Situaci přístupu pedagogů k osobním datům 
studentů je třeba řešit, stejně jako výše připomínkovaná práva studentů v prvních 
ročnících umožňující vybrat si téma bakalářské práce bez omezení. 

 
Informace proděkana pro studium prof. Ing. Radka Čady, CSc. týkající se nově 

zavedeného informačním systémem EDISON: 

• Informoval členy senátu o procesu nastavování a přidělování práv v systému 
EDISON. Zpracoval seznam osob s nejvyššími právy v systému, kterými jsou 
děkan, proděkani, tajemníci pracovišť fakulty, zástupci pro pedagogiku a někteří 
vedoucí pracovišť. Tento seznam několikrát modifikoval podle požadavků 
jednotlivých pracovišť. Poslední verze je z 18. 9. 2008. 

• Pokud je potřeba na některém pracovišti rozšířit práva v systému Edison pro 
některého pracovníka, žádost podává vedoucí pracoviště RNDr. Radmile 
Murckové z Centra informačních technologií. 

• Připomínky k systému EDISON je možno zasílat elektronickou poštou paní RNDr. 
Radmile Murckové, nejlépe v kopii proděkanu pro studium prof. Ing. Radku 
Čadovi, CSc. a Ing. Pavlu Smutnému, Ph.D., případně i referentkám studijního 
oddělení fakulty. 
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Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl následující informace z vedení: 

• Informoval členy senátu o podaných projektech v rámci Operačních programů 
Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

• Na zasedání VR FS VŠB-TUO dne 30. 9. 2008 úspěšně proběhla habilitační řízení 
ke jmenování docentem Dr inŜ. Witolda Białyho a Ing. Jana Valíčka, Ph.D. 

• Pedagogickou komisi AS FS očekává úkol přípravy prodloužení akreditací 
studijních programů. 

 
Diskuze: 

• Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. se dotázal na výši částky profinancování studentů 
navazujícího magisterského studia v souladu s předpoklady EU o vývoji počtu 
vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR. 

• Děkan FS na dotaz uvedl, že pror. Noskievič každým rokem licituje se zástupci 
MŠMT financované počty studentů. Na FS pokračuje cca 90 % studentů bakalářského 
studijního programu na navazující magisterský program. 

 
 

Předseda senátu uvedl přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 11. 11. 2008 promoce FS, 
• 14. 11. 2008 zasedání SVR VŠB-TUO (rektorské volno), 

• 3. 12. 2008 workshop při příležitosti oslav 180 let založení společnosti VÍTKOVICE 
HOLDING, a. s., 

• 16. 12. 2008 v 15:30 hod rektorský večírek pro pedagogy v Nové menze, 
• 19. 12. 2008 konec výuky v zimním semestru, 
• 22. 12. 2008 začátek vánočních prázdnin, 
• 30. 1. 2009 Den otevřených dveří FS. 


