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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 7 

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 D 206 

Datum jednání 6. října 2009 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Jan Szweda, Ph.D.), 

4 členové studentské komory AS FS (omluveni Bc. Barbora Haluzíková, 
Ing. Lenka Ostřanská, Ing. Ondřej Dupala, Ing. Adam Janásek), 

hosté: zástupkyně děkana FS a proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy 
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D., prorektor pro studium prof. Ing. Petr 
Noskievič, CSc., děkan FEI prof. Ing. Ivo Vondrák, 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) Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
Fakulty strojní na období 2006 – 2010, aktualizace pro rok 2010 

2) Představení kandidátů na rektora VŠB-TUO 

3) Různé 

 

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

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, 
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vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní na období 2006 – 2010, Aktualizace pro 
rok 2010. Návrh Aktualizace záměru pro rok 2010 uvedla a komentovala zástupkyně děkana 
FS doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Předkládaný dokument je poslední aktualizací 
Dlouhodobého záměru pro období 2006 – 2010 a vykazuje ve srovnání s Aktualizací 2009 
pouze některé dílčí změny. 

Dne 29. 9. 2009 projednali členové VR FS VŠB-TUO návrh aktualizace 
dlouhodobého záměru pro rok 2010 bez připomínek. 

 
Diskuze: 
 
• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. se dotázala na účel a využití programu na podporu 
personálního rozvoje vysokých škol. 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. objasnila, že se jedná o podporu akademických 
pracovníků, kteří se ucházejí o jmenování docentem nebo profesorem, v rámci rozvojových 
programů pro veřejné vysoké školy. Finanční prostředky v max. výši 150 000 Kč mohou být 
poskytnuty pracovníkům, kteří předloží habilitační práci nebo podají návrh na zahájení řízení 
ke jmenování profesorem v průběhu roku 2010, nejpozději však se souhlasem rektora vysoké 
školy v 1. čtvrtletí roku 2011. Finanční prostředky mohou být čerpány jednak na poskytnutí 
tvůrčího volna, dále na podporu studijních cest a na pořízení studijních materiálů.  

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. poukázal na nízkou informovanost o možnostech 
podání grantu na podporu pracovníků ucházejících se o jmenování docentem nebo 
profesorem. 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. uvedla, že granty uvedeného typu jsou na fakultě 
udělovány již tradičně, vedoucím pracovišť jsou možnosti získání prostředků podpory 
pracovníků dobře známy a každoročně jsou vyzváni k podání návrhů ze svých pracovišť. 

 

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

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  1 

 Zdrželi se  0 

Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 
strojní na období 2006 – 2010, Aktualizace pro rok 2010 byla přijata  většinou hlasů. Jednání 
senátu bylo přítomno 17 členů (Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. se z důvodu výuky jednání 
neúčastnil). 
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Ad 2  Představení kandidátů na rektora VŠB-TUO 

Předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. uvítal na jednání senátu dva kandidáty na 
rektora VŠB-TUO pana prorektora prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. a pana děkana FEI 
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. 

Kandidáti představili členům senátu svůj volební program, přičemž první vystoupil 
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a následně prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 

Dne 12. 10. 2009 od 15:00 hod se ve velkém sále Auly VŠB-TUO uskuteční Setkání 
akademické obce při příležitosti představení kandidátů na funkci rektora VŠB-TUO. Při této 
příležitosti je vyhlášeno na pondělí 12. 10. 2009 od 14:00 hod rektorské volno pro všechny 
studenty a zaměstnance. 

Vlastní volba rektora VŠB-TUO proběhne tajným hlasováním na zasedání AS VŠB-
TUO dne 20. 10. 2009. 
 
 

Ad 3  Různé 

Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. na základě upozornění doc. Ing. Lenky 
Landryové, CSc. poukázal na skutečnost, že podle znění čl. 13 odst. 3) písm. a) Volebního 
a jednacího řádu AS FS VŠB-TUO se AS FS vyjadřuje zejména k návrhům studijních 
programů uskutečňovaných na FS a jejich změnám. Při nadcházejících změnách studijních 
programů na FS senát očekává předložení návrhu těchto změn za účelem vyjádření se k těmto 
změnám. 

 
Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 8. 10. 2009 Imatrikulace v konzultačním středisku Šumperk, 

• 12. 10. 2009 od 15:00 hod ve velkém sále Auly VŠB-TUO se uskuteční Setkání 
akademické obce při příležitosti představení kandidátů na funkci rektora Vysoké školy 
báňské-Technické univerzity Ostrava, 

• 20. 10. 2009 zasedání AS VŠB-TUO (volba kandidáta na rektora pro příští volební 
období), 

• 5. 11. 2009 promoce podzimního termínu SZZ na FS, 
• 6. 11. 2009 v 12:30 hod v NA209 zasedání Rady EDISON, 
• 13. 11. 2009 slavnostní zasedání VR VŠB-TUO, 
• 24. 11. 2009 VR FS, 
• 4. 12. 2009 VR VŠB-TUO, 
• 8. 12. 2009 setkání studentů s rektorem, 
• 18. 12. 2009 konec výuky ZS akad. roku 2009/2010, 
• 4. 1. 2010 začátek zkouškového období ZS. 

 


