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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 8 

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 A 325 
Datum jednání 8. prosince 2009 
 
Přítomno: 10 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Jan Szweda, Ph.D., 

Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Dr. Ing. Lumír Hružík, 
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.), 

6 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Adam Janásek, Ing. Radek 
Heczko), 

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

 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Úvodem jednání 
přednesl děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. informace z vedení: 

• Na zasedání Vědecké rady FS dne 24. 11. 2009 proběhla úspěšná řízení ke jmenování 
profesorem doc. RNDr. Milady Kozubkové, CSc. v oboru Aplikovaná mechanika 
a doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA v oboru Aplikovaná mechanika. 

• Seznámil členy senátu s novým organizačním schématem VŠB-TUO, které zpracoval 
nově zvolený rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a informoval o nové struktuře 
a náplni funkcí prorektorů VŠB-TUO. 

• Podal informace o probíhající kontrole kvalifikačních prací v knihovně VŠB-TUO. 

• Informoval o přípravě materiálů za účelem prodloužení akreditace bakalářských 
studijních programů na FS a přípravě nové akreditace čtyřletého doktorského 
studijního programu na FS. 
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Diskuze: 

• Ing. Ondřej Dupala – dotázal se na možnost přestupu doktorandů ze tříleté formy 
doktorského studijního programu na čtyřletou formu. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že studenti doktorského studia se 
budou řídit pravidly pro akreditovaný doktorský studijní program, na nějž byli přijati. 
V případě čtyřletého doktorského studia budou studenti mít povinnost získat dalších 
60 kreditů navíc. Za účelem dostudování bude požádáno o prodloužení akreditace 
stávající tříleté formy doktorského studijního programu. 

 

Program jednání byl členy senátu schválen všemi hlasy v níže uvedeném znění. 

Program: 

1) Stanovisko k žádosti Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

2) Různé 

3) 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 2010/2011 

4) 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 2010/2011 

5) 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 2010/2011 

 

Ad 1  Stanovisko k žádosti Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval členy senátu o obdržení dopisu 
od Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ze dne 10. 11. 2009 ve věci šikany na VŠB-TUO. Pan 
Ing. David Mikuláš, Ph.D. v dopise žádal předsedu o přijetí stanoviska senátu k žádosti ze dne 
17. 4. 2009 ve věci prošetření diskriminačního jednání a provedení nápravných opatření. 
Úplné znění dopisu bylo přiloženo k pozvánce na zasedání AS FS. 

Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. konstatoval, že žádost Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 
byla projednána na zasedání AS FS VŠB-TUO, přičemž členové senátu požádali pana děkana 
FS prof. Ing. Radima Faranu, CSc. o prošetření dané záležitosti v termínu do 30 dnů ode dne 
konání zasedání senátu (viz zápis z jednání AS FS č. 5 ze dne 16. 6. 2009). S výsledkem 
šetření pana děkana byl Ing. David Mikuláš, Ph.D. seznámen, což také ústně potvrdil na 
zasedání senátu. 

Na základě konzultace s právním oddělením univerzity seznámil předseda členy 
senátu se skutečností, že akademický senát nemá právo se vyjadřovat k pracovně-právním 
vztahům. Kompetence akademického senátu jsou jednoznačně vymezeny ust. § 27 zák. č. 
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111/1998 Sb., o vysokých školách. Předseda předložil členům senátu návrh odpovědi na dopis 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ve znění: 

"Sděluji Vám, že akademický senát fakulty není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí 
děkana v pracovně - právních záležitostech. Kompetence akademického senátu jsou 
jednoznačně vymezeny ust. § 27 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Kompetence děkana 
fakulty jsou jednoznačně vymezeny v ust. § 28 zákona o vysokých školách. Děkan fakulty je 
oprávněn rozhodovat o všech věcech fakulty s výjimkami zákonem stanovenými. Jedná se 
o statutární orgán fakulty, jehož rozhodnutí je nezbytné respektovat." 

 

Diskuze: 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – uvedla, že senát má hájit akademická práva a svobody. 
Dotázala se předsedy na vysvětlení termínu akademických práv a svobod. 

• Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – zodpověděl, že senát nemá právo se vyjadřovat 
k pracovně-právním vztahům. Ing. David Mikuláš, Ph.D. podal stížnost na diskriminaci na 
pracovišti, stížnost se netýkala akademických práv a svobod. 

  Jednání senátu byl přítomen Ing. David Mikuláš, Ph.D. O schválení možnosti 
zasahovat panem Ing. Davidem Mikulášem, Ph.D. do jednání senátu bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Zasahování pana Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. do jednání senátu bylo schváleno 
většinou hlasů. Předseda následně vyzval Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ke slovu. 

 

  Ing. David Mikuláš, Ph.D. ve svém projevu požádal členy senátu o vyjádření 
stanoviska ke své žádosti a k výsledku šetření děkana FS. Informoval, že na společném 
jednání s rektorem VŠB-TUO prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc. a děkanem FS 
prof. Ing. Radimem Faranou, CSc. se rektor vyjádřil, že v jednání spatřuje šikanu. Vyzval 
děkana FS k potvrzení tohoto vyjádření. 

  Děkan FS uvedl, že si není vědom uvedeného ústního sdělení pana rektora a dotázal se 
Ing. Davida Mikuláše, zda má z uvedeného jednání zápis. 

Ing. David Mikuláš, Ph.D. vznesl dotaz na zápis ze dne 24. 6. 2009 týkající výuky 
doc. Ing. Františka Kristoforyho, CSc. 

Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval, že senát tento dokument projednal na svém minulém 
zasedání. 

Ing. David Mikuláš, Ph.D. konstatoval, že záznam jednání týkajícího se výuky doc. Ing. 
Františka Kristoforyho, CSc. pokládá za výsměch všem pracujícím akademickým 
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pracovníkům VŠB-TU Ostrava. 

  Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. navrhla schválit navrženou odpověď na dopis 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. v předloženém znění předsedou senátu. 

  O návrhu odpovědi v předloženém znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh byl přijat většinou hlasů. Předseda zašle odpověď písemně Ing. Davidu 
Mikulášovi, Ph.D. 

 

Ad 2  Různé 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 8. 12. 2009 setkání studentů s rektorem, 
• 15. 12. 2009 univerzitní večírek, 
• 18. 12. 2009 konec výuky ZS akad. roku 2009/2010, 
• 4. 1. 2010 začátek zkouškového období ZS, 
• 25. 1. 2010 Informační den v Šumperku, 
• 29. 1. 2010 Den otevřených dveří FS v Ostravě Porubě, 
• 1. 2. 2010 proběhne inaugurace nově zvoleného rektora prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., 
• 22. 4. 2010 konference Strojírenství 2010 při příležitosti 60. výročí založení FS. 
 
 

  Děkan FS uvedl, že všechny akce konané během roku 2010 budou probíhat pod 
záštitou oslav 60. výročí založení FS. V pondělí dne 13. 9. 2010 budou na zasedání slavnostní 
VR FS uděleny medaile Georgia Agricoly několika významným osobnostem, spolupracujícím 
s fakultou. Oslavy budou završeny společenským večerem pracovníků fakulty a studentů 
doktorského studijního programu v Menze. 

  Děkan FS vyhlásil setkání s akademickou obcí oborů Dopravní technika a Silniční 
doprava v působnosti Institutu dopravy Fakulty strojní na čtvrtek 17. 12. 2009 od 12:00 do 
14:00 hod v místnosti NA3 Nové auly v Ostravě-Porubě k seznámení se závěry šetření 
vyvolaných podáními studentů z 9. až 12. 11. 2009. 

  Děkan FS sdělil, že odměny v závěru roku budou vyplaceny ve výši 15 % dekretových 
mezd včetně odvodů. 

Diskuze: 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – podala dotaz na možnost nefinančního odměňování 
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pracovníků fakulty podílejících se na výuce v konzultačním středisku Šumperk. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – uvedl, že přístup zastupitelů města Šumperk 
k realizaci výuky je nadstandardní. Je si vědom, že výuka v konzultačním středisku 
Šumperk je pro vyučující náročná. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – se dotázal, zda se případné ukončení výuky v konzultačním 
středisku Šumperk promítne do snížení počtu pracovníků FS. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – provedl propočty ekonomické výhodnosti 
a dosud není rozhodnuto o další formě výuky v konzultačním středisku Šumperk. 

Člen studentské komory Bc. Radoslav Delinčak se s omluvou pozdního příchodu připojil 
k jednání AS FS. 

 
 

Ad 3  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 2010/2011 

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 bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 
VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2010/2011. Návrh uvedl a okomentoval děkan FS 
prof. Ing. Radim Farana, 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. Členka legislativní 
komise Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi 
AS FS, která jej projednala a doporučuje návrh po zahrnutí připomínek ke schválení. Předseda 
pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. také uvedl souhlasné stanovisko komise 
ke schválení návrhu po zahrnutí přednesených připomínek. 

 
Diskuze: 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – navrhl provést překlad pravidel do anglického 
jazyka. 

• Děkan FS uvedl, že je diskutabilní, zda je možno vyučovat česky akreditovaný studijní 
program v jiném jazyce. V případě, že studenti FS mají zájem o předložení závěrečné práce 
ve slovenském jazyce, je nutno za tímto účelem podat žádost děkanovi. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2010/2011 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 
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 Pro hlasovalo  16 

 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 2010/2011 byla přijata jednomyslně. 
 
 

Ad 4  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 2010/2011 

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 bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 
pro akademický rok 2010/2011. Návrh uvedl a okomentoval děkan FS prof. Ing. Radim 
Farana, 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. Členka legislativní 
komise Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi 
AS FS, která jej projednala a doporučuje návrh po zahrnutí připomínek ke schválení. Předseda 
pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. také uvedl souhlasné stanovisko komise 
ke schválení návrhu po zahrnutí přednesených připomínek. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2010/2011 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 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 
2010/2011 byla přijata jednomyslně. 
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Ad 5  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 2010/2011 

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 navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2010/2011. Návrh uvedl a okomentoval děkan 
FS prof. Ing. Radim Farana, 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. Členka legislativní 
komise Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi 
AS FS, která jej projednala a doporučuje návrh po zahrnutí připomínek ke schválení. Předseda 
pedagogické komise doc. 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 1.5 Forma přijímací zkoušky, specifikace 
předmětů a požadovaných znalostí je uvedeno, že podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení 
váženého studijního průměru z předcházejícího bakalářského studia alespoň 70 bodů (ze 100 
možných), byl podán dotaz, jak bude postupováno u uchazeče, kde není možno stanovit 
vážený studijní průměr. 

• Děkan FS zodpověděl, že pro tyto účely jsou stanoveny přepočty podle studijního 
řádu. 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – upozornil, že v bodu 1.8 Nejvyšší počet studentů, které 
může fakulta ve studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ přijmout byla ve výčtu 
oborů a specializací opomenuta specializace 2301T003-40 Letecká doprava. 

• Specializace 2301T003-40 Letecká doprava byla ihned doplněna do předloženého 
materiálu pravidel, přičemž maximální počet studentů, které je možno přijat v prezenční 
formě studia je 15, kombinovaná forma studia se neotevírá. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2010/2011 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 
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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 2010/2011 byla přijata jednomyslně. 

 
Na závěr jednání předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. popřál všem členům senátu 

klidné a spokojené vánoční svátky. 


