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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 16 

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 15. března 2011 

 
Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni doc. Dr. Ing. Lumír Hružík, 

Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D., Ing. Michal Richtář), 

7 členů studentské komory AS FS (omluven Ing. Adam Janásek), 

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

2) Návrh na změnu složení vědecké rady FS 

3) Volba volební komise do akademické komory 

4) Volba volební komise do studentské komory 

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 - obor Dopravní a manipulační 
technika 

6) Různé 
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Ad 1   Informace z vedení FS 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. podal senátu následující informace: 

• Informoval o vyhlášení výsledků VaV a představil srovnání strojních fakult z hlediska 
dosažených výsledků. Uvedl, že předpokladem pro rok 2010 je zdvojnásobení počtu 
získaných bodů z výsledků VaV FS. 

• Detailní podklady z RIV 2010 (hodnocení za roky 2005 – 2009) jsou dostupné na portále 
ISO FS. Žebříček výzkumníků je umístěn jako záznam na portále ISO FS. 

• Seznámil členy senátu s plánovanou kontrolou doktorských prací na všech univerzitách 
v České republice. 

• Připravuje se rozpočet VŠB-TUO na rok 2011. 

• Pro rok 2012 je navrhováno snížit příspěvek na studenta v rozsahu o 10 %, zvýšit 
příspěvek na kvalitativní kritéria o 10 %, snížení počtu financovaných studentů. 

• Pro příští akademický rok nastává 30 % demografický pokles počtu maturantů posílen 
vlivem zavedení státních maturit. 

• Připravuje se zásadní změna vysokoškolského zákona a financování VŠ. 

 
 

Ad 2   Návrh na změnu složení vědecké rady FS 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu návrh na změnu dokumentu 
Členové Vědecké rady Fakulty strojní. 

Děkan navrhl rozšířit VR FS o čestného člena prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. 
O návrhu na změnu dokumentu Členové Vědecké rady Fakulty strojní bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na změnu dokumentu byl přijat všemi hlasy. 
 

 

Ad 3  Volba volební komise do akademické komory 

Podle pokynů AS VŠB-TUO jsou organizovány volby senátů na jednotlivých 
fakultách. Předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. vyzval členy senátu ke vznesení návrhů 
na kandidáty volební komise do akademické komory. 

Za členy volební komise do akademické komory byli navrženi: 

• doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.; 
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• doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.; 

• Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.; 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. 
 
Návrh na složení a schválení volební komise do akademické komory: 

O návrhu na složení volební komise do akademické komory (doc. Ing. Lenka 
Landryová, CSc., doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D., Ing. Jan 
Nečas, Ph.D.) bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 

 Pro hlasovalo 19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Navržené složení volební komise do akademické komory bylo schváleno všemi hlasy. 

 
 

Ad 4  Volba volební komise do studentské komory 

Předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. vyzval členy senátu ke vznesení návrhů na 
kandidáty volební komise do studentské komory. Za členy volební komise do studentské 
komory byli navrženi: 

• Ing. Ondřej Dupala; 

• Ing. Ryszard Konderla; 

• Bc. Eva Kotrbová; 

• Bc. Rudolf Tomšů; 

• Michal Minář (pro zajištění voleb v konzultačním středisku Šumperk); 

• Andrea Machalová (pro zajištění voleb v konzultačním středisku Uherský Brod). 
 
Návrh na složení a schválení volební komise do studentské komory: 

O návrhu na složení volební komise do studentské komory (Ing. Ondřej Dupala, 
Ing. Ryszard Konderla, Bc. Eva Kotrbová, Bc. Rudolf Tomšů, Michal Minář (Šumperk), 
Andrea Machalová (Uherský Brod) bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 

 Pro hlasovalo 19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Navržené složení volební komise do studentské komory bylo schváleno všemi hlasy. 
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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 - obor Dopravní 
a manipulační technika 

 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 2011/2012 - obor Dopravní a manipulační technika. Návrh uvedl 
a podrobně okomentoval proděkan pro personální rozvoj a doktorské studium prof. Ing. Petr 
Horyl, CSc. 

O vyjádření byla požádána legislativní komise, které pravidla projednala a podala 
připomínky. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 
předložen legislativní komisi AS FS a komise po zahrnutí připomínek návrh doporučuje ke 
schválení. 

V následně vyvolané diskuzi se nikdo nevyslovil. 
 
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 - obor Dopravní a manipulační technika po 
zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

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 - obor Dopravní a manipulační technika byla přijata  jednomyslně. 

 

Ad 6  Různé 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. – seznámil členy senátu s požadavkem 
z rektorátu, a to do konce měsíce března je třeba předat návrh na rozdělení zisku 
fakulty z roku 2010. 
 

Diskuze: 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – dotázal se pana děkana na výši zisku 2 481 tis. Kč a na 
důvody čerpání peněžních prostředků z Fondu provozních prostředků a FRM. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že na čerpání peněžních 
prostředků mají vliv uspořené finance. Děkan garantuje, že uspořené prostředky 
kateder budou katedrám podle příslibu navráceny. 
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• Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se na připravovanou změnu 
vysokoškolského zákona, a to s ohledem na plánovaný vznik studijního programu 
dvouletého diplomovaného absolventa a vliv této změny na normativ absolventa. 

• Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. zodpověděl, že změna vysokoškolského 
zákona se připravuje a není dosud známá skladba a výše normativu absolventa. 


