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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 14 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 391 

Fax: - 

E-mail: jana.petru@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 23. listopadu 2010 

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluven doc. Dr. Ing. Lumír Hružík, 

doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.), 

4 členové studentské komory AS FS (omluven Ing. Radek Heczko, Ing. Ondřej 
Dupala, Ing. Adam Janásek, Ing. Radoslav Delinčák), 

hosté: rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., děkan FS prof. Ing. Radim 
Farana, 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) Představení akčního plánu pro ozdravení Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 

2) Různé 

 

Ad 1   Představení akčního plánu pro ozdravení Fakulty strojní VŠB-TU 
Ostrava 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že plán byl předložen a předložen a 
jmenuje se Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
Fakulty strojní na období 2006 – 2010 již byl senátu předložen. 
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Uvedl, že senátoři byli při tvorbě záměru vyzváni k připomínkování dokumentu 
a Vědecká rada FS dokument následně projednala. 

Předseda senátu oponoval, že byl žádán akční plán pro ozdravení Fakulty strojní VŠB-
TUO, tak jak bylo dohodnuto na jednání senátu zde dne 1. 6. 2010 a následně opakovaně na 
minulém jednání senátu ze dne 2. 11. 2010. 

Poté děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. napsal na tabuli myšlenku: „Každému co 
jeho jest“. 

Pan rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že bude snížen rozpočet univerzity o 10 % 
v roce 2011. 

 

Následovala diskuze: 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – dotázala se pana děkana, zda přistoupí ke snižování 
mezd zaměstnanců. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – reagoval dotazem, zda paní Ing. Petra 
Kočiščáková, Ph.D. navrhuje jiné řešení. 

Poté analyzoval strukturu příjmů a výdajů rozpočtu FS. Sdělil, že vedoucí pracovišť 
dostali plnou pravomoc k hospodaření s finančními prostředky určenými na jejich 
pracoviště. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – dotázal se pana děkana, zda „přežijí“ také menší pracoviště. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že vedoucí pracovišť deklarovali, 
že „přežijí“ a dokonce zajistí i rozvoj pracovišť. 

Dále se vyjádřil také k myšlence spojování kateder (pracovišť). Spojování kateder je 
nakloněn, ale přepokládá, že se vedoucí pracovišť mezi sebou sami dohodnou 
a přednesou návrh. 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – dotázala se, zda pracovníci mohou vznést na své vedoucí 
dotazy směřující na jejich plány či záměry, jak hodlají dosáhnout vyrovnaného rozpočtu 
pracoviště. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – předpokládá, že v akademickém prostředí jsou 
tyto diskuze na místě. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. – dotázal se, zda problémy fakulty vznikají na úrovni vedoucích 
pracovišť nebo zda vznikají na úrovni děkanátu fakulty. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že problémy vznikají na úrovni 
ministerstva. Děkan FS vychází z předpokladu, že výkon vzniká na pracovištích a tedy je 
zcela na místě předat i odpovědnost na tato pracoviště. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – uvedl, že na fakultě již tři roky víme, že jsou finanční 
problémy. Dotázal se, proč tedy nebyla situace řešena již dříve. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že situace se řeší soustavně, nejméně 
dvě pracoviště jsou schopna přežít bez problémů. Skutečným problémem je skokový 
propad o 10 % rozpočtu, na který se nebylo možno předem připravit. 
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 Vystoupení rektora prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.: 

• Informoval senátory, že každý děkan na naší univerzitě má za úkol do konce měsíce 
listopadu předložit krizový plán vývoje příslušné fakulty, přičemž zadáním je pracovat 
při tvorbě plánu s reálnými částkami, tedy bez možných, ale dosud neschválených 
projektů apod. 

• Upozornil na problém přezaměstnanosti naší fakulty, přičemž problém by řešil zejména 
neprodlužováním smluv pracovníkům přesluhujícím, pracovníkům nezvyšujícím si již 
řadu let svou vědeckou hodnost, podporou přirozeného odchodu do důchodu apod. 

• Jedním z vážných problémů je také vysoký počet vyučovaných předmětů (cca 8400) 
připadajícím na celkový počet studentů naší univerzity. Redukce počtu vyučovaných 
předmětů by byla cestou ke zlevnění výuky na fakultě. 

 

 Diskuze: 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – v reakci na vystoupení pana rektora informoval, 
že vyjmenovaná opatření se již na fakultě dávno provádějí. Byla rozvedena diskuze, že 
v případě zavedení Full-cost modelu, bude FS platit více než dosud. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – reagoval na vystoupení děkana, že zavedení Full-
cost modelu se plánuje až během následujících dvou let postupnými kroky. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – domnívá se, že vedení by mělo postupovat razantněji 
s cílem dosažení vyrovnaného rozpočtu. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – uvedl, že sdělil vedoucím pracovišť, že odmítá 
prodlužovat smlouvy profesorům, kteří dlouhodobě nevykazují žádné výsledky VaV 
v databázi RIV, a to proto, že nevykazují výsledky a nejsou tak pro fakultu přínosem.  

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – podala dotaz, jak bude stanoven objem výuky na 
pedagoga. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – sdělil, že např. profesor by měl získat cca 50 bodů 
v RIVu a vyučovat cca 4 až 7 hodin výuky. Je fakt, že někteří odborní asistenti mají větší 
vědecký přínos než profesoři. Vedoucí pracovišť žádali metodiku pro hodnocení 
pracovníků. V současné době se metodika připravuje. 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. – dotázala se, kdy se metodika začne využívat. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že naběhne velmi rychle.  

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – podal dotaz, v jaké situaci jsou ostatní fakulty. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zodpověděl, že z pohledu zdroje 1101 je na tom 
hůře FMMI. 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – podal dotaz, zda se budou krátit úvazky pracovníkům FS. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že u některých pracovníků FS dojde 
ke snížení úvazku. 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se, zda pan děkan tedy neuvažuje změnit strukturu pod 
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vedením děkanátu fakulty, když tři roky nikdo nereagoval na jeho snahu o změny a 
provedení reforem, jak zde zaznělo. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. odpověděl, že situace na fakultě se již rozeběhla 
a tvrdit, že vedoucí pracovišť nepracovali, není pravdou, někteří vedoucí se na změny 
připravovali průběžně, někteří později. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – předpokládá snížení zdroje 1101 o 24 % proti letošnímu roku. 
Jaký to bude mít dopad na platy pracovníků FS. Dále se dotázal, zda v případě, že 
pracovník odmítne podepsat snížení svého úvazku a bude s ním následně rozvázána 
pracovní smlouva s dvouměsíční výpovědní lhůtou se tříměsíčním odstupným, zvládne 
tuto situaci fakulta zafinancovat. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – odpověděl, fakulta na tuto situaci má rezervu. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – dotázal se, jak by dále měli odborní asistenti pracovat od 
1. 1. 2011. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že odborní asistenti by měli 
vyučovat, tvořit výsledky vědy a výzkumu, prezentovat výsledky vědy a výzkumu, 
pracovat na projektech, zvyšovat body v RIVu. Děkan FS dále uvedl, že systém 
financování z ministerstva se mění. Na děkanátu bylo ušetřeno jedno místo THP 
pracovníka. 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se na datum, kdy metodika hodnocení pracovníka začne 
platit. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že metodika začne platit v novém 
roce 2011. Senátu bude metodika předložena ke schválení. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. konstatoval, že v tomto případě by se metodika měla schválit již 
v tomto roce. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že v tom již rozdíl nevidí. 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se, jak bude nakládáno s přebytkem výkonů vědy 
u jednotlivců. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – je možno je odměnit v rámci osobního 
ohodnocení. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – dotázal se, zda osobní ohodnocení budou rozdělována 
určitými pravidly, aby byli pracovníci motivováni k výkonům. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – metodika na rozdělování osobního ohodnocení se 
již tvoří. Jako děkan bude trvat na dodržování této metodiky ze strany vedoucích. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. – dotázal se, do jaké míry jsou tyto záležitosti ověřitelné. 

• Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – uvedl, že rozsah výuky ověřuje vyhledáním 
v rozvrhu univerzity. Bude postihovat vedoucí pracovišť, kde bude zjištěn rozpor výuky 
zavedené v rozvrhu a průběhu výuky prakticky realizované. Zjištění, že výuku soustavně 
vyučuje jiný pedagog, než uvedený v rozvrhu, může vést až odvolání vedoucího 
pracoviště. 
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• Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. – dotázala se, kdo v současném systému na FS nese 
zodpovědnost za vložené výsledky v sytému RIV. 

• Děkan FS – zodpověděl, že je možné na pracovištích doporučit, aby každý pracovník si 
provedl osobně kontrolu svých výsledků v RIVu. 

 

Ad 2 Různé 

• Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – navrhl termín příštího zasedání senátu na úterý 
14. 12. 2010, přičemž by zde pan děkan FS seznámil senátory s krizovým plánem vývoje 
FS za rok 2011. Termín bude později upřesněn. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 16. 12. 2010 od 15:30 hod plánovaný vánoční večírek pro zaměstnance VŠB-TUO v 
menze, 

• 17. 12. 2010 konec výuky ZS akad. roku 2010/2011, 
• 20. 12. 2010 konec podávání projektů Studentské grantové soutěže, 
• 3. 1. 2011 začátek zkouškového období ZS akad. roku 2010/2011, 
• 4. 2. 2011 konec zkouškového období ZS akad. roku 2010/2011, 
• 4. 2. 2011 Den otevřených dveří FS, 
• 12. 2. 2011 Ples VŠB-TUO. 

 


