
 

ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 9 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 
Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková 
Funkce tajemnice AS FS 

Telefon: +420 597 324 391 
Fax: - 

Spojení 

E-mail: jana.novakova.fs@vsb.cz 
Ověřil Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 
Funkce předseda AS FS 

Telefon: +420 597 324 274 
Fax: - 

Spojení 

E-mail: oldrich.ucen@vsb.cz 
Místo jednání VŠB-TUO, Ostrava – Poruba, místnost D 206 
Datum jednání 12. ledna 2010 
 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Michal Richtář), 

2 členové studentské komory AS FS (omluveni Ing. Lenka Ostřanská, Bc. Barbora 
Haluzíková, Ing. Ondřej Dupala, Ing. Adam Janásek, Ing. Radek Heczko, 
Bc. Radoslav Delinčák), 

hosté: děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc., proděkan pro personální rozvoj 
a doktorské studium prof. Ing. Petr Horyl, CSc., 

další zúčastnění: Ing. David Mikuláš, Ph.D. 

 

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 Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2010/2011 

3) Projednání žádosti Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

4) Různé 
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Ad 1  Informace z vedení 

Úvodem jednání přednesl děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. informace z vedení: 

• Na základě předběžných uzávěrkových prací se předpokládá, že fakulta dosáhne 
kladného hospodářského výsledku. 

• Změny v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a zákoníku práce v tuto chvíli 
nezasahují do způsobu prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků na 
fakultě. 

• Organizační schéma univerzity je postupně začleňováno do chodu univerzity. 

• Proběhlo rozlosování do II. ročníku Volejbalového turnaje smíšených družstev 
o putovní pohár děkana Fakulty strojní prof. Ing. Radima Farany, CSc. Turnaj se bude 
konat ve středu 20. 12. 2010 ve Sportovní hale VŠB-TUO. Na akci byl pozván rektor 
prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. 

• Pokračuje příprava almanachu k 60. výročí založení Fakulty strojní. V pondělí dne 
13. 9. 2010 proběhne zasedání slavnostní VR FS. 

 

Ad 2  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu 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 doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava 
pro akademický rok 2010/2011. Návrh uvedl a podrobně okomentoval obě předložené verze 
proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium prof. Ing. Petr Horyl, CSc. 

O vyjádření byly požádány legislativní a pedagogická komise, které pravidla 
projednaly a podaly připomínky. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 
předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala, přičemž komise doporučuje 
následující změny: 

• opravit název dokumentu na „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2010/2011“; 

• doplnit, že uchazeč navštíví příslušného školitele již se všemi součástmi přihlášky, 
vyjma kopie dokladu o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením; 

• „písemné vyrozumění o výsledku přijetí/nepřijetí“ nahradit písemným vyrozuměním 
o přijetí/nepřijetí. 
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Předseda pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. uvedl, že komise 
pravidla projednala a navrhuje doplnit dokument o  IBAN pro plátce ze zahraničí. 

 

 
Diskuze: 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se na uplatnitelné postihy v případě nedodržení lhůty 
projednání přihlášky školitelem; 

• děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že v případě porušení pracovní 
kázně se bude postupovat podle zákoníku práce; 

• děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – informoval, že se pracuje na podpoře 
v systému EDISON, která by umožňovala přihlašování a výběr studentů obdobně jako při 
zadávání diplomových prací; 

• doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – podal dotaz na možnost překladu dokumentu do 
anglického jazyka; 

• děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že na univerzitě je snaha 
o jednotný sytém pro doktorský studijní program, zatím se překlad dokumentu neplánuje; 

• doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – dotázal se děkana FS, zda bude možno při získání 
grantu vypsat témata doktorských prací po termínu zveřejnění vypsaných témat doktorských 
prací dne 12. 2. 2010; 

• děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že bude umožněno v těchto 
případech vypsat další témata; 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – připomínkovala chybějící popisné číslo v adrese 
univerzity v předkládaném dokumentu. 

 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. požádal o vyjádření názoru senátorů k verzím 
předloženého dokumentu. Hlasováním se senátoři vyjádřili pro verzi 01 (přihlášku odevzdává 
školitel) a pro verzi 02 (přihlášku odevzdává uchazeč) v poměru 5:11. Hlasováním senátoři 
podpořili předloženou verzi 02. 

Komise projevily souhlasné stanovisko ke schválení návrhu po zahrnutí přednesených 
připomínek a opravě typografických chyb. Všechny připomínky byly zahrnuty. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu 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 doktorském studijním 
programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 
2010/2011 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 3 Projednání žádosti Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. přivítal na jednání Ing. Davida 
Mikuláše, Ph.D. Dále předseda informoval členy senátu, že na jednání pozval také prof. Ing. 
Jiřího Hrubého, CSc., který za pozvání poděkoval, ale z jednání se omluvil a účast odmítl. 
Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. zodpověděl dotazy pana předsedy písemně. 

 

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

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

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

 

• Ing. David Mikuláš, Ph.D. přednesl svou žádost o udržování a ochranu akademických 
práv a svobod studentů a pracovníků školy. Uvedl, že veškeré podklady byly již zaslány na 
dřívější jednání senátu. V projednávané žádosti zejména poukazoval na výměnu zámků 
a zamezování přístupu do laboratoří. Dále uvedl, že správci laboratoří katedry 345 mají strach 
z vedení katedry a proto veřejně nevystoupí na podporu jeho žádosti. 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. požádala předsedu senátu o definici akademických práv 
a akademických svobod. 

• Předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. požádal předsedkyni legislativní komise 
Ing. Milenu Hrudičkovou, Ph.D. o přednesení § 4 Akademické svobody a akademická práva 
zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

• Místopředseda AS FS doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. navrhl doplnění konkrétních 
informací ze strany pana Ing. Davida Mikuláše, Ph.D., zejména o vyjádření jakým způsobem 
a jaká akademická práva a akademické svobody byly porušeny apod. 

 

Následovala diskuze senátorů, jejímž výsledkem byl souhlas s návrhem pana 
místopředsedy doc. Ing. Zdeňka Folty, Ph.D. a pan Ing. David Mikuláš, Ph.D. byl požádán 
o doplnění konkrétních informací prokazujících, že mu byla porušena akademická práva 
a akademické svobody.  

Předseda senátu následně vyzve vedoucího katedry 345 prof. Ing. Jiřího 
Hrubého, CSc. o vyjádření se k nově dodaným informacím Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 
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Ad 4 Různé 

• Děkan FS informoval o výsledcích setkání s akademickou obcí oborů Dopravní 
technika a Silniční doprava v působnosti Institutu dopravy Fakulty strojní ze dne 17. 12. 2009 
vyvolaného podáními studentů z 9. až 12. 11. 2009. Uvedl, že připomínky studentů byly 
konkrétní a fakulta v nejbližší době neplánuje rušení žádné specializace. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. podal dotaz na děkana FS, zda Ing. Milena 
Widomská, Ph.D. provedla kontrolu finančních toků na katedře 345. 

• Děkan FS objasnil, že měl ochotu jednat s Ing. Milenou Widomskou, Ph.D., písemně 
ji požádal o podklady, ale nebyly mu předány žádné podklady ze strany paní Ing. Mileny 
Widomské, Ph.D. Děkan písemně oslovil také Ing. Romana Pavlase, Ph.D. Pan Ing. Roman 
Pavlas, Ph.D. na zaslaný dotaz odpověděl, s tím, že žádné podklady k dalšímu šetření 
neposkytne. Děkan nabídl senátorům k nahlédnutí korespondenci, která vznikla za účelem 
ověření vyjádření Ing. Mileny Widomské, Ph.D. a Ing. Romana Pavlase, Ph.D. na jednání 
senátu dne 16. 6. 2009. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. podal informaci z červnové schůze odborů, které se jako host 
účastnil.  

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. se dotázal, zda proběhla kontrola výuky pana 
doc. Ing. Františka Kristoforyho, CSc. 

• Děkan FS zodpověděl, že je naplánována kontrola výuky v konzultačním středisku 
Šumperk. 

• Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – upozornil na nefunkční počítač v přednáškové 
místnosti B6. 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – upozornila na ukončení provozu učebny C4 
v 19:30 hod, přestože zde dále probíhá výuka. 

• Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. – upozornil na problém uzamykání budovy C v 19:30 hod, 
přestože vrátní nadále pobývají na vrátnici již uzamčené budovy C. 

• Děkan FS – přislíbil řešení nastíněných problémů a zadání úkolů na příslušné útvary. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 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., 
• 13. 2. 2010 Reprezentační ples VŠB-TUO v prostorách nové Auly VŠB-TUO 

v Ostravě-Porubě, 
• 19. 2. 2010 ples SUS VŠB-TUO v Domě kultury Akord v Ostravě Zabřehu, 
• 22. 4. 2010 konference Strojírenství 2010 při příležitosti 60. výročí založení FS. 
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