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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 15 

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 14. prosince 2010 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.), 

3 členové studentské komory AS FS (omluven Ing. Radek Heczko, Ing. Radoslav 
Delinčák, Ing. Ryszard Konderla, Bc. Tereza Bergerová, Bc. Eva Kotrbová), 

hosté: děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc., proděkanka pro zahraniční a vnější 
vztahy FS doc. Ing. Sylva Drábková, 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) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 
2015 

2) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 
2015, aktualizace pro rok 2011 

3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém 
doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-
TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

4) Různé 
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Ad 1   Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na 
období 2011 – 2015 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO 
na období 2011 – 2015. 

Návrh záměru uvedla a okomentovala prostřednictvím připravené prezentace v Power 
Pointu proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy FS doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Ve 
svém vystoupení seznámila členy senátu s účelem dlouhodobého záměru a postupem tvorby 
záměru na univerzitní i fakultní úrovni. 

Členové VR FS VŠB-TUO projednali návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO 
na období 2011 – 2015. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 
předložen legislativní komisi AS FS. Komise návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní 
VŠB-TUO na období 2011 – 2015 projednala a uvedla, že záměr je z hlediska legislativy 
v pořádku. 

 

Ad 2   Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na 
období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2011 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO 
na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2011. 

Návrh záměru uvedla a okomentovala prostřednictvím připravené prezentace v Power 
Pointu proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy FS doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. 
Předkládaný dokument je aktualizací pro rok 2011 Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní 
VŠB-TUO na období 2011 – 2015 a vykazuje ve srovnání s dlouhodobým záměrem pouze 
dílčí změny. 

Členové VR FS VŠB-TUO projednali návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO 
na období 2011 – 2015, aktualizaci pro rok 2011. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 
předložen legislativní komisi AS FS. Komise návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní 
VŠB-TUO na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2011 projednala a uvedla, že záměr je 
z hlediska legislativy v pořádku. 
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Diskuze: 
• Ing. Radim Janalík, CSc. se dotázal, z jakého důvodu je tvořena aktualizace záměru, 

když se až z 95 % shoduje se záměrem na daná léta. 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. objasnila, že aktualizace záměru je z velké části 
shodná s předkládaným záměrem. Aktualizace je tvořena pro případ nově vyhlášených 
dotačních titulů, pro které je třeba mít oporu v aktualizaci dlouhodobého záměru pro daný 
rok. 

• Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. uvedla, že by od dlouhodobého záměru fakulty 
očekávala konkrétnější informace. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že v tuto chvíli jsou informace 
a zadání z MŠMT nekonkrétní. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. konstatoval, že lze předloženému dlouhodobému 
záměru fakulty porozumět jako opoře pro získání dotační podpory. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že uvedené není hlavním cílem 
záměru. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. konstatoval, že ve schvalovaném záměru není uvedeno, jakým 
způsobem fakulta dosáhne vyrovnaného rozpočtu v roce 2011. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. odpověděl, že dosažení vyrovnaného 
rozpočtu je povinností, vkládat tuto povinnost do záměru považuje za podivné. 

• Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. konstatoval, že minulé jednání pan děkan spojil 
dlouhodobý záměr s akčním plánem fakulty. Dále se dotázal, zda budou členové senátu 
seznámeni také s akčním plánem fakulty. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že v bodu jednání senátu 4) Různé má 
zájem seznámit členy senátu s připraveným řešením krizové situace na FS, vzniklé 
meziročním propadem příspěvku vysokým školám. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. upozornil na obsah dlouhodobého záměru a pokud je 
dokument tvořen pro potřeby MŠMT, pak FS nemá záměr. 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. cítí rozpor v chápání dokumentu senátem, a to ve 
vztahu k MŠMT a vzhledem k rozvoji fakulty ve finančně nepříznivých letech. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že přípravu finančního řízení fakulty 
již předložil panu rektorovi a finanční záležitosti do dlouhodobého záměru nepatří. 

• Ing. Radim Janalík, CSc. podal dotaz na taxativní výčet jednotlivých svazů uvedených 
v záměru. 

• V následné diskuzi děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že profesní svaz 
strojních inženýrů neexistuje. Výčet svazů byl převzat z univerzitního dlouhodobého záměru. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. uvedl, že v aktualizaci dlouhodobého záměru se nacházejí 
neaktuální informace. 

• Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. informovala senátory, že dlouhodobý záměr je vždy 
tvořen za součinnosti vedoucích kateder, kteří mají dokument konzultovat s pracovníky 
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katedry. Tvorba záměru proběhla ve dvou kolech, přičemž ne zcela všechna pracoviště se 
aktivně zapojila. Navrhla, že v případě, že budou mít členové senátu návrhy na změny popř. 
připomínky, že možno je do záměru zapracovat. Následně z důvodu výuky musela opustit 
jednání senátu. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. informoval členy senátu, že dlouhodobý 
záměr fakulty byl zveřejněn na portále ISO FS k připomínkování. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že senátoři v diskuzi projevili zájem být nejprve seznámeni 
s připraveným finančním řízení fakulty, doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. podal návrh na 
změnu programu jednání senátu, a to v následujícím znění: 

1) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 
2015 

2) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 
2015, aktualizace pro rok 2011 

3) Příprava finančního řízení Fakulty strojní na rok 2011 vycházející z dostupných 
předpokladů 

4) Hlasování o Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na 
období 2011 – 2015 a aktualizaci dokumentu pro rok 2011 

5) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém 
doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

6) Různé 

 

Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. nechal hlasovat o předloženém návrhu. Návrh na 
změnu programu byl přijat všemi hlasy. Jednání pokračovalo třetím bodem jednání podle 
navrženého programu. 

 

Ad 3  Příprava finančního řízení Fakulty strojní na rok 2011 vycházející 
z dostupných předpokladů  

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. představil členům senátu přípravu finančního 
řízení Fakulty strojní na rok 2011. Během svého vystoupení podal následující informace: 

• Vzhledem k celkové situaci na FS (přezaměstnanosti) jsou naše možnosti více 
omezené, než na jiných fakultách. Nicméně naši situaci jsme již řešili přirozeným snížením 
úvazků (ukončení smlouvy, udělení statutu emeritního akademického pracovníka) během 
minulých tří let. 
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• Vedení fakulty se soustředilo na zvýšení příjmů a po několika letech úsilí přijde 
v letním semestru 2010/2011 skupina platících studentů z IPSA Paříž, což bude činit hrubý 
příjem cca 675 tis. Kč. Předpokládá se, že půjde o každoroční aktivitu. 

• Ke snížení výdajů v rozpočtu fakulty je připravena koncepce redukce úvazků 
a praktické zrušení osobních příplatků. 

• Dále se připravuje nová akreditace studia s výrazným snížením počtu vyučovaných 
předmětů. Restruktualizaci studia je možno provést v rámci akreditace za podmínky, že 
nenarušíme profil absolventa. 

• Jsou již připraveny základní principy systému hodnocení výkonu akademických 
pracovníků s výraznou orientací na výsledky VaV, směřující k jejich osobnímu zainteresování 
na výsledcích pracoviště a tedy i fakulty, systém bude zaveden do praxe již od roku 2011, 
s připraveným tříletým náběhem. 

• Dokončuje se práce na systému hodnocení pracovišť a rozdělování prostředků podle 
tohoto systému. 

• Po provedené analýze panem rektorem připadne na pracoviště naší fakulty zhruba 
51 mil. Kč, z čehož vyplynul rozsah organizačních změn. Změny se nejvíce dotkly skupiny 
pracovníků THP, dále profesorů, odborných asistentů a nejméně docentů. V řadě případů byl 
uplatněn statut emeritního akademického pracovníka. 

• Aktuální začíná být otázka spojování kateder. Vedoucí dosud nepředložili návrh na 
spojování. Dotázání vedoucí se k otázce spojování kateder vyslovili negativně. 

• Do budoucna je možno očekávat, že cca 90 % studentů budou financováni oproti 
minulosti. Očekává se demografický propad. 

• Vedení fakulty se bude nadále zaměřovat na hledání dalších zdrojů příjmů a na 
restruktualizaci fakulty. 

• Na FMMI je situace nepříznivější než na FS.  

Diskuze: 
• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. se dotázal na příjmy z Českého svářečského ústavu s. r. o. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že příjmy z ústavu jsou zahrnuty 
do vlastních příjmů fakulty. 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. se dotázala, zda se připravují změny v rámci 
akreditace, např. zvýšení počtu studentů ve skupinách apod. 

• V rozvinuté diskuzi děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. vyslovil svůj názor, že 
charakter výuky na FS je takový, že zavedení tzv. projektové výuky není vhodné pro celou 
řadu vyučovaných předmětů zajišťovaných naší fakultou. 

• Ing. Michal Richtář se dotázal, zda vzhledem k demografickému vývoji by nebylo 
vhodné najmout si PR agenturu. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. uvedl, že někdy se projevují v těchto 
oblastech PR akce jako kontraproduktivní. Na propagaci fakulty pracujeme například akcí 
s názvem Dny otevřených dveří FS aj. 
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• Ing. Radim Janalík, CSc. podal dotaz, zda budou zachovány osobní příplatky 
vedoucím pracovišť, přestože pracovníci příslušných pracovišť budou bez osobních příplatků. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. sdělil, že pokud budou odebrány osobní 
příplatky všem na pracovišti, bude odebrán osobní příplatek také vedoucímu pracoviště. 

• Ing. Radim Janalík, CSc. podal dotaz, že pokud bude na fakultě provedena redukce až 
o 26,5 úvazků, zda redukce nastane také na děkanátu. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že na děkanátu se jedná 
o snížení ve výši jednoho úvazku, jedna pracovnice děkanátu bude převedena na Studijní 
oddělení. 

 

Ad 4  Hlasování o Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-
TUO na období 2011 – 2015 a aktualizaci dokumentu pro rok 2011 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 
2015 v předloženém znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 14 

 Proti  2 

 Zdrželi se  0 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 
a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 2015 byl přijat  většinou 
hlasů. Jednání senátu bylo přítomno 16 členů. 

 

 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 
2015, aktualizace pro rok 2011 v předloženém znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 13 

 Proti  2 

 Zdrželi se  1 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 
a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 
2011 byla přijata  většinou hlasů. Jednání senátu bylo přítomno 16 členů. 

 



 
© FS VŠB - TU Ostrava ZAP_AS_2010_12_14 Strana 7 (celkem 8) 
 

Ad 5  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve 
čtyřletém doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

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 ve 
čtyřletém doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB–TU 
Ostrava pro akademický rok 2011/20112. Návrh uvedl a podrobně okomentoval děkan FS. 

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

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 
předložen legislativní komisi AS FS. Nikdo ze členů nepodal dodatečné připomínky. 

Předseda pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. uvedl, že komise 
pravidla projednala a navrhuje doplnit dokument o změny, které přednesl Ing. Jaromír 
Široký, Ph.D.  

 
Diskuze: 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – podal dotaz na možnost překladu dokumentu do 
anglického jazyka obdobně jako v minulém roce. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že se překlad dokumentu 
plánuje. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – dotázal se děkana FS, kde je možno získat 
informaci o přijetí uchazeče ke studiu doktorského studijního programu dříve, než jsou o této 
skutečnosti srozuměni sami uchazeči. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – zodpověděl, že systém EDISON je 
postupně dotvářen také pro doktorský program, kde školitel bude moci tyto informace nalézt. 

 

Komise projevily souhlasné stanovisko ke schválení návrhu po zahrnutí přednesených 
připomínek. Všechny připomínky byly po dohodě zahrnuty. 

 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu ve 
čtyřletém doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2011/2012 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 ve čtyřletém doktorském 
studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický 
rok 2011/2012 byla přijata  jednomyslně. 

 

Ad 6  Různé 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 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. 


