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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 3 

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, Ph.D. 

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 16. prosince 2008 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Michal Richtář), 

5 členů studentské komory AS FS (omluveni Bc. Radoslav Delinčák, Ing. Radek 
Heczko, Bc. Barbora Haluzíková), 

hosté: děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc., proděkan pro personální rozvoj 
a doktorské studium prof. Ing. Petr Horyl, 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, Ph.D. Program jednání 
byl členy senátu schválen všemi hlasy v níže uvedeném znění. 

 

Program: 

1)  Informace z vedení FS 

2) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském 
studijním programu Strojní inženýrství na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2009/2010 

3) Návrh děkana na jmenování nových čestných členů VR FS 

4) Různé 
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Ad 1  Informace z vedení FS  

• Tajemnice fakulty Ing. Zdeňka Kmitová ukončí svou činnost ve funkci tajemnice ke 
konci měsíci ledna. Je vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka fakulty. 

• Podle sdělení pana rektora VŠB-TUO prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. se neuvažuje 
o změně mzdových tarifů pro nadcházející období. 

• Fond rozvoje vysokých škol bude nadále pokračovat. 

• Cenu profesora Iva Babušky za rok 2008 získal Ing. Ondřej František z Katedry 
mechaniky Fakulty strojní VŠB-TU v Ostravě. 

• Vzhledem k celospolečenské situaci se zatím nepočítá s pořádáním fakultního setkání. 

• Časopis Akademik VŠB-Technické univerzity Ostrava je vydáván jako informační 
materiál univerzity, který slouží nejen k prezentaci dění na univerzitě, ale také k její propagaci 
navenek. Příspěvky je možné zasílat na emailovou adresu casopis@vsb.cz. 

 

Ad 2  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultě 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 návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 
2009/2010. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro personální rozvoj a doktorské 
studium prof. Ing. Petr Horyl, CSc. Členové legislativní a pedagogické komise podali své 
připomínky, které byly po diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 

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 po zahrnutí připomínek návrh ke schválení. Předseda 
pedagogické komise Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. také uvedl souhlasné stanovisko komise ke 
schválení návrhu po zahrnutí přednesených připomínek. 

 
Diskuze: 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – diskuze bodu 1d) Způsob a lhůta podávání přihlášek, a to 
způsobu doložení dokladů o dosaženém vzdělání v případě vykonání Státních závěrečných 
zkoušek v jarním termínu. 

• Proděkan prof. Ing. Petr Horyl, CSc. po dohodě se členy senátu navrhl formulaci 
upřesňující doložení dokladů o dosaženém vzdělání pro studenty konající Státní závěrečné 
zkoušky v jarním termínu. Začlenění formulace do návrhu překontroluje předseda senátu. 

 

 O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském 
studijním programu Strojní inženýrství na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický 
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rok 2009/2010 po zahrnutí 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 doktorském studijním 
programu Strojní inženýrství na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 
2009/2010  byla přijata  jednomyslně. 

 

Ad 3  Návrh děkana na jmenování nových čestných členů VR FS 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu návrh na jmenování 
čestného člena VR FS prof. dr hab. inž. Janusze Krzysztofa Kowala, AGH University of 
Science and Technology, Krakov. 

O návrhu na jmenování nového čestného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. dr hab. inž. Janusze Krzysztofa Kowala za čestného člena 
VR FS byl přijat jednomyslně. 
 

 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu návrh na jmenování 
čestného člena VR FS prof. dr hab. inž. Bogdana Sapińského, AGH University of Science and 
Technology, Krakov. 

O návrhu na jmenování nového čestného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování prof. dr hab. inž. Bogdana Sapińského za čestného člena VR FS 
byl přijat jednomyslně. 

 

Ad 4  Různé 

Děkan FS popřál všem členům senátu příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém 
roce. 
 

Předseda senátu uvedl přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 
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• 19. 12. 2008 konec výuky v zimním semestru, 
• 22. 12. 2008 začátek vánočních prázdnin, 
• 30. 1. 2009 Den otevřených dveří FS. 
• 9. 2. 2009 začátek výuky v letním semestru (prezenční forma studia) 
• 24. 2. 2009 Konkurz na studijní pobyty na univerzitách v zemích EU  


