
 
© FS VŠB - TU Ostrava ZAP_AS_2010_03_16 Strana 1 (celkem 6) 
 

 

ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 10 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková (ze záznamu) 

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 16. března 2010 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluvena Ing. Jana Nováková), 

5 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Lenka Ostřanská, Ing. Ryszard 
Konderla, Ing. Adam Janásek), 

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) Doplňovací volby do SK AS FS 

2) Změna studijního programu – nová specializace 

3) Akreditace doktorského studijního programu 

4) Zřízení účelového pracoviště katedry energetik 

5) Informace z vedení FS 

6) Různé 
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Ad 1  Doplňovací volby do SK AS FS 

Nutnost vyhlásit doplňovací volby do studentské komory AS FS vyplynula 
z nedostatku náhradníků ve studentské komoře AS FS a z blížícího se období, ve kterém řada 
studentů ze studentské komory AS FS ukončí studium v jednotlivých studijních programech. 

Předsedkyně SK AS FS Bc. Lenka Uherková předložila následující návrh časového 
plánu doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní 
VŠB - TU Ostrava pro funkční období od září 2010 do září 2011: 

a) Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FS 16. 3. 2010 
 

b) Přihlášení se kandidátů do studentské komory AS FS 
     Bc. Lenka Uherková – uherkova.lenka@atlas.cz 
     Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – E 324, oldrich.ucen@vsb.cz do 9. 4. 2010 

 
c) Zveřejnění kandidátů do studentské komory AS FS 12. 4. 2010 

 
d) Volby do studentské komory AS FS 20. ÷ 22. 4. 2010 

 
e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS 23. 4. 2010 

 
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. je uveden jako kontaktní osoba pro přihlášení se kandidátů 

do studentské komory AS FS z důvodu zajištění osobního přístupu studentů do kontaktní 
kanceláře. 

 
O tomto návrhu na konání a časovém plánu doplňovacích voleb do studentské 

komory Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava pro funkční období od září 
2010 do září 2011 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 
 Pro hlasovalo 18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na konání doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu 
Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava a časový plán voleb byl přijat jednomyslně. Při hlasování 
nebyl přítomen Ing. Jan Szweda, Ph.D. 

 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. předložil ke schválení následující návrh 
složení volební komise pro doplňovací volby do studentské komory AS FS: 

 Bc. Lenka Uherková – předsedkyně 

 Bc. Barbora Haluzíková 

 Bc. Radoslav Delinčák 
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Bc. Lenka Uherková a Ing. Jaromír Široký, Ph.D. za účelem realizace doplňovacích 
voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO navštíví 
konzultační středisko Šumperk. 

 

Diskuze: 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zvažoval možnost konání doplňovacích 
voleb do SK AS FS v kanceláři Péče o studenty C110. Z důvodu lepší dostupnosti pro 
studenty se budou doplňovací volby do SK AS FS konat ve vestibulu hlavní budovy A 
v areálu Ostrava Poruba. 

• Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – poukázal na povinnost členů volební komise účastnit 
se voleb nejen při sčítání hlasů, ale také při sběru hlasovacích lístků. 
 

O navrženém složení volební komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  3 

Návrh na ustanovení volební komise pro doplňovací volby do studentské komory 
v navrhovaném složení byl přijat . 
 

 

Ad 2 Změna studijního programu – nová specializace 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil a komentoval žádost vedoucí 
Katedry energetiky prof. Ing. Dagmar Juchelkové, Ph.D. o změnu studijního programu  
N2301 Strojní inženýrství, studijního oboru 2302T006 Energetické stroje a zařízení zřízením 
specializace s názvem Jaderně energetická zařízení. 

Specializace bude sloužit jako příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, 
projektování a konstrukce zařízení jaderných elektráren. 

Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. objasnil, že nová specializace bude zavedena na 
základě požadavku společnosti ČEZ, a. s. a bude také částečně společností financována. Do 
budoucna by bylo možno zapojit do výuky další katedry. 

 

Diskuze: 

• Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – podal dotaz na princip volby povinně volitelných 
předmětů ve studijním oboru. 

• Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – zodpověděl, že svým výběrem povinně volitelného 
předmětu si student zvolí svou specializaci. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – objasnil, že jednotlivé specializace jsou 
součástí akreditovaných oborů. 
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O změně studijního programu zavedením specializace Jaderně energetická zařízení 
bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na změnu studijního programu byl přijat . 
 
 

Ad 3 Akreditace doktorského studijního programu 

Proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium prof. Ing. Petr Horyl, CSc. 
předložil a komentoval podklady pro akreditaci doktorského studijního programu a akreditaci 
habilitačních a jmenovacích řízení profesorem. Uvedl, že k akreditaci je připraveno 8 oborů 
doktorského studijního programu a 6 oborů pro habilitační a jmenovací řízení profesorem. 

Z důvodu zvýšení kvality doktorských prací je v návrhu podkladů prodloužena délka 
studia v doktorském studijním programu na 4 roky. Současně bude požádáno o prodloužení 
akreditace tříletého doktorského studijního programu pro dokončení studia současných Ph.D. 
studentů.  

Současní studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia budou přijímáni na 
doktorský studijní program se tříletou dobou studia. Studenti budou mít možnost přestoupit ze 
tříleté formy studia na čtyřletou.  

V případě splnění povinností je možno ukončit studium Ph.D. za dobu kratší, než je 
stanovená čtyřletá délka studia. 

Do budoucna je přislíbeno zkvalitnit podporu v informačním systému EDISON. 

O podkladech pro akreditaci doktorského studijního programu a akreditaci 
habilitačních a jmenovacích řízení profesorem bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh podkladů pro akreditaci byl přijat . Schválené materiály budou předloženy na 
MŠMT. 
 

 Ad 4 Zřízení účelového pracoviště katedry energetiky 

Podle čl. 22 odst. 6 Statutu Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava předložil děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. žádost vedoucí Katedry 
energetiky prof. Ing. Dagmar Juchelkové, Ph.D. o zřízení účelového pracoviště Katedry 
energetiky s názvem Laboratoř pro diagnostiku a provoz energetických zařízení. 
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O návrhu zřízení účelového pracoviště Katedry energetiky s názvem Laboratoř pro 
diagnostiku a provoz energetických zařízení bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh zřízení účelového pracoviště byl přijat . 
 

Ad 5  Informace z vedení 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. přednesl informace z vedení: 

• Dne 23. 2. 2010 proběhla na zasedání VR dvě úspěšná habilitační řízení Ing. Libuše 
Sýkorové, Ph.D. a Ing. Radima Halamy, Ph.D. 

• Celkový hospodářský výsledek FS je kladný. Hospodářská činnost fakulty je 
výdělečná a není dotována z jiných zdrojů. Navrhne AS, aby úspora pracovišť z roku 
2009 byla navrácena v plné výši pracovištím. 

• Fakulta strojní přináší větší část finančních prostředků, než které spotřebovává. Pokud 
by se ovšem stejné procento odvodů škole uplatnilo také na naši fakultu, chybělo by 
cca 16 milionů Kč. Na základě příslibu, že fakulta udělá maximum ve velmi krátké 
době, aby se dostala do vyrovnaného rozpočtu a současně příslibu pana rektora, že 
udělá maximum pro snížení společných nákladů univerzity, nám ostatní fakulty 
poskytly část ze svých finančních prostředků. Pro tento rok bude Fakultě strojní po 
dohodě poskytnuto cca 88 mil. Kč v kategorii 1101. 

• Podle stavu zaměstnanců FS v měsíci únoru 2010, bude při tomto stavů finančních 
prostředků chybět cca 3 mil. Kč. Fakulta bude schopna tuto mezeru financovat z fondů 
vytvořených v minulých letech. Situace bude dále monitorována například z důvodu 
zvyšování platových stupňů související s věkem pracovníka apod. 

• Výsledky vědy a výzkumu na VŠB-TUO jsou několikanásobně nižší, než vykazuje 
například ČVUT v Praze. 

• Výuka v konzultačním středisku Šumperk je garantována pro 1. ročník bakalářského 
studijního programu, u 2. a 3. ročníku studia se zvažuje přesun výuky do Ostravy. 

 

Ad 6 Různé 

Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval členy senátu o stavu nedořešené žádosti 
pana Ing. Davida Mikuláše, Ph.D., který byl na zasedání senátu dne 12. 1. 2010 požádán 
o doplnění konkrétních informací prokazujících, že mu byla porušena akademická práva 
a akademické svobody. Dosud Ing. David Mikuláš, Ph.D. žádné informace nedoplnil.  

Po diskuzi členů senátu byl podán návrh na stanovení 30 denní lhůty pro doplnění 
konkrétních informací od pana Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

O návrhu na stanovení 30 denní lhůty pro doplnění konkrétních informací od pana 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. bylo hlasováno s tímto výsledkem: 
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 Pro hlasovalo 18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na stanovení 30 denní lhůty pro doplnění konkrétních informací od pana 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. byl přijat . O výsledku hlasování bude Ing. Davida 
Mikuláše, Ph.D. informovat předseda senátu. Hlasování nebyl přítomen doc. Ing. Zdeněk 
Kadlec, Ph.D. 

 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 23. 3. 2010 SVR VŠB-TUO. 
• 30. 3. 2010 zasedání senátu VŠB-TUO, 
• 22. 4. 2010 konference Strojírenství 2010 při příležitosti 60. výročí založení FS, 


