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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 4 

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 7. dubna 2009 

 
Přítomno: 11 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., 

Dr. Ing. Lumír Hružík, Ing. Jaromír Široký, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk 
Kadlec, Ph.D.), 

7 členů studentské komory AS FS (omluvena Ing. Lenka Ostřanská), 

hosté: děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc., tajemnice FS Ing. Anděla 
Kojdecká. 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2008 

3) Návrh statutu FS 

4) Návrh na rozdělení prostředků na FS pro rok 2009 

5) Různé 

  

Ad 1   Informace z vedení FS 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. podal senátu následující informace: 
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• Na zasedání VR FS VŠB-TUO proběhlo úspěšné habilitační řízení Ing. Renáty 
Wagnerové, Ph.D. a řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. Ing. Petra Nováka. 

• Na Slavnostním zasedání VR VŠB-TUO dne 27. 3. 2009 převzal čestný titul „Doctor 
honoris causa“ rektor Technické univerzity v Kielcích Prof. dr hab. inŜ. Stanisław 
Adamczak, Dr.h.c. Navíc byly předány dvě pamětní medaile Georgia Agricoly, které 
obdržel prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. a prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc., oba na návrh 
Fakulty strojní. Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. ocenění obdržel za mimořádné zásluhy 
na rozvoji energetického výzkumu a vzdělávání na VŠB-TUO a za významné výsledky 
ve vědecké, odborné a pedagogické činnosti a prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. za zásluhy na 
rozvoji velmi plodné spolupráce mezi Fakultou strojní ČVUT v Praze a Fakultou strojní 
VŠB-TUO a také za významné výsledky ve vědecké, odborné a pedagogické činnosti. 

• Představil členům senátu nově jmenovanou tajemnici FS Ing. Andělu Kojdeckou 
nastupující do funkce ke dni 1. 4. 2009. 

• Představil členům senátu výsledky ankety neúspěšných studentů prvního ročníku 
bakalářského studia a výsledky srovnání vysokých škol v denním tisku (Hospodářské 
noviny, Lidové noviny). 

 

Ad 2   Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2008 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu ke schválení návrh na 
uzavření hospodaření FS za rok 2008. Návrh byl děkanem FS podrobně okomentován 
s využitím připravené prezentace v MS Power Pointu. 

Postupně byly uvedeny části: přehled neinvestičních prostředků FS za rok 2008, 
tvorba hospodářského výsledku FS za rok 2008 v celkové výši 1281 tis. Kč, přehled o tvorbě 
a čerpání fondů FS (stav ke dni 1. 4. 2009) a výsledky hospodaření jednotlivých pracovišť 
fakulty. 

Dne 30. 3. 2009 byl návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2008 projednán na 
zasedání ekonomické komise AS FS. Z důvodu nepřítomnosti předsedy ekonomické komise 
Dr. Ing. Lumíra Hružík na zasedání senátu, podal informace z jednání ekonomické komise 
Ing. Jan Nečas, Ph.D., který uvedl, že ekonomická komise doporučuje návrh ke schválení. 

 

O návrhu na uzavření hospodaření FS pro rok 2008 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na uzavření hospodaření FS pro rok 2008 byl přijat  všemi hlasy. 

 

Ad 3   Návrh statutu FS 
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Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. podal návrh na změnu Statutu FS z důvodu 
nově zřízeného Oddělení projektů 304 a změny v čl. 18 odst. (3), kde se po změně uvádí, že 
tajemník v rozsahu svého pověření metodicky řídí děkanát FS a tajemníky kateder, institutů, 
detašovaných a účelových pracovišť FS, jsou-li tito tajemníci jmenováni. 

Návrh změny statutu FS byl předložen legislativní komisi k projednání. Ve statutu FS 
byly po připomínkovém řízení legislativní komise provedeny opravy nesrovnalostí s novými 
směrnicemi, opravy typografických a gramatických chyb. 
 

Diskuze: 

• doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotaz na náplň práce pracovníků zřízeného Oddělení 
projektů 304; 

• děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – uvedl, že se připravuje směrnice vymezující 
hlavní okruhy práce nejen Oddělení projektů, ale také dalších pracovníků děkanátu FS; 

• doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se na koordinaci fakultního Oddělení 
projektů s univerzitně zřízenými oddělení projektů, poukázala na problém evidence 
řešených projektů na univerzitě a náročnost získání informací o probíhajících či 
ukončených projektech; 

• děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – sdělil, že problémy evidence projektů na 
univerzitní úrovni jsou v řešení; 

• Ing. Jana Nováková – dotaz na způsob financování zřízeného Oddělení projektů 304; 

• děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – v současné době je oddělení financováno 
z prostředků fakulty a participací na projektech, do budoucna se uvažuje o financování 
pouze z prostředků projektů; 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – upozornila na dvě nově zjištěné gramatické chyby 
v návrhu Statutu FS, a to v čl. 21 odst. (7) v bodu d) je třeba změnit na konci bodu tečku 
za čárku, v čl. 30 odst. 13 vložit za nadpis „Student je povinen“ dvojtečku. Obě úpravy 
byly uznány za platné bez výhrad členů senátu; 

• doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala na směrnici upravující režii v rámci projektů; 

• děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – fakulta postupuje v souladu s univerzitní směrnicí, 
snaží se maximum prostředků předávat pracovištím řešitelů. 

 

Předsedkyně legislativní komise AS FS Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. k návrhu 
statutu FS uvedla, že návrh byl předložen členům legislativní komise, kteří jej projednali 
a navrhli úpravy, se kterými byli členové senátu obeznámeni. Členové legislativní komise 
doporučují návrh ke schválení jednomyslně. 
 

O návrhu na změnu statutu FS po úpravách navrhnutých v diskuzi Ing. Milenou 
Hrudičkovou, Ph.D. bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti   0 

 Zdrželi se  2 
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Návrh na změnu statutu FS byl přijat  většinou hlasů. Statut FS bude předložen AS 
VŠB-TUO ke schválení. 

 

Ad 4   Návrh na rozdělení prostředků na FS pro rok 2009 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu ke schválení návrh na 
rozdělení finančních prostředků FS pro rok 2009. Návrh byl děkanem FS podrobně vysvětlen 
s pomocí prezentace vytvořené v MS Power Pointu. 

Byly postupně prezentovány části: zdroje financování fakulty z MŠMT, procentní 
podíl z příspěvku připadajícího na fakultu (v roce 2009 činí 55,1 %), počty studentů na 
pedagoga v roce 2008 a podíl na výuce univerzity v roce 2009 (FS má druhý nejmenší počet 
studentů na pedagoga), počty předmětů podle počtu studentů (v roce 2008 byl medián počtu 
11 studentů ve skupině), vývoj pedagogického výkonu pracovišť FS v období 2004-2008. 

Celkové příjmy v návrhu dosahují výše 105.027 tis. Kč, přičemž návrh je konstruován 
jako vyrovnaný. Struktura a výše příjmů i výdajů byla podrobně diskutována na jednání 
senátu. Děkan FS informoval o záměru změnit rozdělení prostředků specifického výzkumu na 
fakultě. Část bude použita na interní granty pro studenty doktorského studijního programu 
formou grantové soutěže a část na podporu neinvestiční části výzkumných projektů 
realizovaných za účasti studentů. 

 

Diskuze: 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – podala dotaz, zda grantová soutěž pro Ph.D. studenty 
bude vyhlášena také pro studenty distanční formy studia; 

• děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – nikoliv, ani v minulosti tomu tak nebylo, studenti 
kombinované formy studia ale mohou být zapojeni do nově připravovaných grantových 
projektů z prostředků Specifického výzkumu. 

• předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval ze zasedání senátu VŠB-TUO o výši 
příspěvku Kč 34.325,- na studenta při náročnosti výuky s koeficientem 1. Dotace na 
absolventa byla snížena na Kč 9.503,- (což je o 8,76 % méně než v loňském roce). 
Dotované schválené navýšení počtu studentů bakalářského studijního programu je 
maximálně o 5 %, u magisterského studijního programu není dovoleno. 

 

Návrh byl projednán na zasedání ekonomické komise AS FS dne 30. 3. 2009. 
Informace z jednání ekonomické komise podal její předseda Ing. Jan Nečas, Ph.D. 
Ekonomická komise doporučila návrh ke schválení. 

O návrhu na rozdělení finančních prostředků na FS pro rok 2009 bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 
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Návrh na rozdělení finančních prostředků na FS pro rok 2009 byl přijat  jednomyslně. 

 

Ad 5   Různé 

• Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. upozornil členy senátu na povinnost pedagogů 
zapisovat udělené zápočty a zkoušky do systému EDISON. 

• Bc. Radoslav Delinčák informoval, že v případě dlouhodobé nepřítomnosti pedagoga 
na pracovišti má student možnost za účelem zapsání získaného zápočtu či zkoušky 
kontaktovat tajemníka příslušné katedry. 

• Doc. Ing Zdeněk Folta, Ph.D. podal návrh na zrušení bakalářských prací s ohledem na 
zvýšenou zátěž pedagogů, povinnost svolat komisi aj. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. se dotázal na výsledek požadavku na auta Hyundai i30, které 
měly sloužit jako učební pomůcka budoucím strojním inženýrům. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že bohužel nemá informace o výsledku 
požadavku. Navrhl informaci vyhledat v tiskových zprávách společnosti Hyundai 
Manufacturing Czech. Tajemnice AS FS Ing. Jana Nováková do zápisu doplnila 
informaci o odkazu na zveřejněnou tiskovou zprávu generálního manažera PR Petra 
Vaňka viz http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/?rubrika=media_zprava&id=85. 


