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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 12 

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 NA 178 

Datum jednání 1. června 2010 

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., 

doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. Michal Richtář), 

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

hosté: děkan FS prof. Ing. Radim Farana, 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) Kritéria pro rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty 
strojní VŠB – TUO 

2) Sebehodnotící zpráva za rok 2009 

3) Detašované pracoviště Chomutov 

4) Návrh změn studijních programů 

5) Akreditace bakalářského studijního programu – Strojírenství 

6) Akreditace bakalářského studijního programu – Technologie letecké dopravy 
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7) Žádost Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

8) Různé 

 

Ad 1   Kritéria pro rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště 
Fakulty strojní VŠB – TUO 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu ke schválení návrh kritérií 
pro rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO s platností 
od roku 2010, tj. při rozdělování prostředků FS na rok 2011. 

Návrh byl projednán na zasedání ekonomické komise. Informace z jednání komise 
podal její předseda Dr. Ing. Lumír Hružík, který uvedl, že ekonomická komise po projednání 
doporučuje návrh ke schválení. 

Diskuze: 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. – poukázal na uplatňování obdobných pravidel pro rozdělování 
neinvestičních prostředků na pracoviště FS VŠB-TUO, přestože fakulta nemá vyrovnaný 
rozpočet a takto navržené rozdělování prostředků nereflektuje přínos jednotlivých 
pracovišť k hospodářskému výsledku fakulty, potažmo nepůsobí na motivaci pracovníků 
zlepšovat své výkony. 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – uvedl, že schvalovaná pravidla pro rozdělování 
neinvestičních prostředků neřeší problematiku vyrovnaného rozpočtu fakulty, tato 
problematika měla být řešena při tvorbě rozpočtu FS. 

• Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – přednesl souhlasné stanovisko s návrhem pravidel pro 
rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS VŠB-TUO a dále konstatoval, že 
uvedená pravidla nejsou vhodná pro výplatu mezd pracovníků. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – navrhl, aby vedení fakulty předložilo ozdravný plán FS na 
další roky nejpozději koncem října 2010. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. – navrhl vytvořit pravidla pro rozdělování neinvestičních 
prostředků až na základě uveřejněných pravidel Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – navrhl vytvořit schvalovaná pravidla na více let, aby byla 
pracovníkům zřejmá strategie fakulty. 

 

O návrhu kritérií pro rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty 
strojní VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  12 

 Proti  2 

 Zdrželi se  2 

Návrh kritérií pro rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 
VŠB-TUO byl přijat . Hlasování bylo přítomno 16 členů senátu. 
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Členové senátu požádali vedení fakulty o předložení akčního plánu pro ozdravení 
Fakulty strojní VŠB-TUO do konce října 2010. O návrhu na předložení akčního plánu pro 
ozdravení Fakulty strojní VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na předložení akčního plánu pro ozdravení Fakulty strojní VŠB-TUO byl 
přijat . Hlasování bylo přítomno 16 členů senátu. 

 

Ad 2  Sebehodnotící zpráva za rok 2009 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu ke schválení Sebehodnotící 
zprávu za rok 2009. Informoval členy senátu o skutečnosti, že vytvořená Sebehodnotící 
zpráva za rok 2009 nahrazuje Výroční zprávu Fakulty strojní za rok 2009. 

 

Diskuze: 

• doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se, zda informace ze Sebehodnotící zprávy 
za rok 2009 Fakulty strojní jsou předány vedení univerzity a zda jsou aktuální data 
zapracována do výroční zprávy VŠB-TUO. 

• děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že panu rektorovi bude předána 
Sebehodnotící zpráva za rok 2009 v plném znění a budou vedení předány aktuální 
informace pro tvorbu výroční zprávy VŠB-TUO. 

 

O schválení Sebehodnotící zprávy za rok 2009 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Sebehodnotící zpráva za rok 2009 byla přijata . Hlasování bylo přítomno 16 členů 
senátu. 

 

Ad 3 Detašované pracoviště Chomutov 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu návrh na zřízení Centra 
bakalářských studií Chomutov. V centru bude uskutečňován studijní obor 
2302R010 Konstrukce strojů a zařízení, v tomto oboru specializace 10  Stroje pro těžbu 
a zpracování užitkových surovin. 
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Diskuze: 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – dotázala se pana děkana FS, jaký přínos má výuka 
v Chomutově pro FS. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že výuka je plně hrazena 
z prostředků společnosti Severočeské doly a. s. 

 

O návrhu na vznik Centra bakalářských studií Chomutov od 1. 9. 2010 bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na vznik Centra bakalářských studií Chomutov byl přijat . Hlasování bylo 
přítomno 15 členů senátu. 

 

Ad 4  Návrh změn studijních programů 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu návrh změn studijních 
programů a uvedl, že změny byly konzultovány s pracovišti, které danou výuku zajišťují. 

Proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 
seznámil senátory s možností provést změnu studijních programů v případě, že změny 
reflektují vývoj vědy a techniky. Hlavními změnami byly ve výuce předmětů nauky 
o materiálu, strojírenské technologie aj. 

Diskuze: 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – představil senátorům změny u dopravních oborů. 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – dotázala se, zda Katedra pružnosti a pevnosti disponuje 
vybavenými laboratořemi pro zajištění výuky předmětu Nauka o materiálu. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že vedení Katedry pružnosti 
a pevnosti disponuje laboratoří pro zkoušení materiálů. 

 

O celkovém návrhu změn studijních programů bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh změn studijních programů byl přijat všemi hlasy. 
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Ad 5 Akreditace bakalářského studijního programu – Strojírenství 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. představil členům senátu materiály, které 
budou předány k akreditaci bakalářského studijního programu – Strojírenství. 

Proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 
uvedl, že akreditace bakalářského studijního programu – Strojírenství končí ke dni 
27. 2. 2010. Nejméně 6 měsíců před ukončením akreditace je nutno podat žádost s materiály 
pro akreditaci. 

 

Diskuze: 

• Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – garantuje, že současným studentům Institutu dopravy bude 
umožněno dostudovat v  započatých studijních oborech. 

 

O návrhu materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu – Strojírenství 
bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu – Strojírenství byl 
přijat všemi hlasy. 
 

Ad 6 Akreditace bakalářského studijního programu – Technologie letecké 
dopravy 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. představil členům senátu materiály, které 
budou předány k akreditaci bakalářského studijního programu – Technologie letecké dopravy. 

Proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 
uvedl, že materiály pro akreditace byly schváleny na VR FS dne 11. 5. 2010 
korespondenčním hlasováním. 

 

O návrhu materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu – Technologie 
letecké dopravy bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu – Technologie 
letecké dopravy byl přijat všemi hlasy. 
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Ad 7 Žádost Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval členy senátu o převzetí dopisu 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ze dne 22. 4. 2010 a konstatoval, že Ing. David Mikuláš, Ph.D. 
nedodal potvrzující důkazy. Dopis v úplném znění byl členům zaslán současně s dalšími 
matriály pro jednání senátu. Předseda postoupil dopis pro jednání legislativní komisi, která 
připravila návrh znění stanoviska AS FS (viz příloha č. 1 Návrh stanoviska AS FS k dopisu ve 
věci „Žádosti o doložení důkazů“ Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ze dne 22. 4. 2010). 

Předseda senátu požádal vedoucího katedry 345 prof. Ing. Jiřího Hrubého, CSc. 
o vyjádření k doručenému dopisu Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. Vedoucí katedry 345 prof. Ing. 
Jiří Hrubý, CSc. ve svém vyjádření uvedl, že dopis neobsahuje žádné nové skutečnosti. 
Předchozí podání děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. náležitě prošetřil a shledal je jako 
nedůvodné, přičemž závěry pana děkana nemá v úmyslu jakkoli relativizovat a věc považuje 
za uzavřenou. 

 

O návrhu znění stanoviska AS FS k dopisu ve věci „Žádosti o doložení důkazů“ 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ze dne 22. 4. 2010 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  12 

 Proti  2 

 Zdrželi se  1 

 Stanovisko AS FS k dopisu ve věci „Žádosti o doložení důkazů“ Ing. Davida 
Mikuláše, Ph.D. ze dne 22. 4. 2010 bylo přijato většinou hlasů. 

 

Ad 8 Různé 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. informoval o přípravách oslav 60. výročí 
založení FS VŠB-TUO, které proběhnou dne 13. 9. 2010 při příležitosti SVR  VŠB-TUO. 

•  Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informoval o jednání AS VŠB-TUO 
a objasnil problematiku ustanovení disciplinární komise, která byla řešena na jednání senátu. 
Dne 3. 6. 2010 v 16:00 hod na D206 se bude konat zasedání AS VŠB-TUO za účelem 
jmenování členů disciplinární komise. 

• Na závěr předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. poděkoval předsedkyni studentské 
komory AS FS Bc. Lence Uherkové za její práci v senátu a popřál všem členům senátu 
příjemné nadcházející letní dny. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 7. 6. 2010 začátek státnicového týdne, 
• 29. 6. 2010 recertifikační audit na FS, 
• 30. 6. 2010 promoce v Šumperku, 

• 1. 7. 2010 promoce  absolventů bakalářského studijního programu FS v Nové Aule 
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VŠB-TUO v Ostravě, 
• 2. 7. 2010 promoce  absolventů magisterského studijního programu FS v Nové Aule 

VŠB-TUO v Ostravě. 
 
 

Příloha č. 1   Návrh stanoviska AS FS k dopisu ve věci „Žádosti o doložení důkazů“ 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ze dne 22. 4. 2010 
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Příloha č. 1   Návrh stanoviska AS FS k dopisu ve věci „Žádosti o doložení důkazů“ 
Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. ze dne 22. 4. 2010 

 

Ve věci této záležitosti AS FS VŠB-TUO (dále AS FS) v minulosti provedl následující 
kroky: 

• Dne 17. 4. 2009 obdržel AS FS od pana Ing. Davida Mikuláše, Ph.D. (dále pan 
Mikuláš) písemnou „Žádost o prošetření diskriminačního jednání a provedení 
nápravných opatření“. 

• Na základě této žádosti bylo do programu následující schůze AS FS dne 16. 6. 2009 
zařazeno jednání ohledně této záležitosti. Na jednání byly pozvány zainteresované 
osoby včetně pana Mikuláše (viz Zápis č. 5). AS FS vyslechl všechny strany a požádal 
děkana FS prof. Ing. Radima Faranu, CSc. o prošetření celé události. 

• Děkan provedl šetření, o kterém AS FS informoval na následujícím zasedání a následně 
konstatoval, že dle jeho zjištění je stížnost pana Mikuláše neopodstatněná. 

• Na základě dopisu pana Mikuláše ze dne 10. 11. 2009, kde žádá AS FS o zaujetí 
stanoviska k obvinění z diskriminačního jednání vůči jeho osobě ze strany vedení 
katedry 345, AS FS na schůzi dne 8. 12. 2009 konstatoval, že „…akademický senát 
nemá právo se vyjadřovat k pracovně-právním vztahům…“ (viz Zápis č. 8), což bylo 
také uvedeno v písemné odpovědi. 

• V následném dopise z 21. 12. 2009 pan Mikuláš žádá o prošetření porušování jeho 
akademických práv a svobod ze strany vedení katedry 345. Tato žádost byla projednána 
na schůzi AS FS dne 12. 1. 2010 (viz Zápis č. 9), kde byl pan Mikuláš osobně přítomen 
a požádán o doložení důkazů jím uváděných skutečností. 

• Jelikož do té doby AS FS neobdržel od pana Mikuláše žádné doplňující informace, byl 
pan Mikuláš na základě schůze AS FS dne 16. 3. 2010 opětovně vyzván dopisem 
k doložení důkazů ve lhůtě 30 dnů. Dopis byl panem Mikulášem převzat dne 
26. 3. 2010. 

• Dne 26. 4. 2010 obdržel AS FS dopis ze dne 22. 4. 2010 ve věci „Žádosti o doložení 
důkazů“, ve kterém měl pan Mikuláš doložit konkrétní případy porušování 
akademických práv a svobod ze strany vedení katedry 345 vůči své osobě. 

Po prostudování dopisu AS FS konstatuje, že informace uvedené v dopise jsou pouze 
rekapitulací dřívějších tvrzení a nepřinášejí žádné nové skutečnosti, které by měly důkazní 
charakter. 

 

Na základě těchto uvedených skutečností musí AS FS s politováním konstatovat, že 
vyčerpal všechny zákonné postupy vyplývající z Volebního a jednacího řádu AS FS VŠB-
TUO, ze Statutu FS VŠB-TUO a ze Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění 
pozdějších předpisů a je nucen tento případ odložit z důvodu nedostatku důkazů. 

 

Za AS FS  Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.,  

předseda AS FS VŠB-TUO. 


