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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 19 

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 10. května 2011 

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

5 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Radek Heczko, 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) Informace z vedení FS 

2) Výroční zpráva FS za rok 2010 

3) Změna studijních programů 

4) Volební a jednací řád AS FS 

5) Disciplinární komise 

6) Různé 
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Ad 1  Informace z vedení FS 
Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. podal následující informace z vedení: 

• Dne 10. 5. 2011 se konala VR FS VŠB-TUO. 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo počty financovaných studentů 
na další akademický rok.  

• Informoval o stanoveném počtu financovaných studentů pro rok 2012. Na FS se jedná 
o značný pokles zejména v navazujících ročních. Nastíněné počty byly projednány 
a budou se dále řešit s MŠMT ČR. 

 

Ad 2  Výroční zpráva FS za rok 2010 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu ke schválení výroční zprávu 
FS za rok 2010. Sebehodnotící zpráva za rok 2010 byla vydána za výroční zprávu a přiložena 
senátorům k pozvánce na jednání senátu. Návrh byl děkanem FS podrobně vysvětlen 
s pomocí prezentace vytvořené v MS Power Pointu. 

V prezentaci pan děkan mimo jiné předložil počty studentů na přepočteného pedagoga, 
úspěšnost studia na FS, počty studentů ukončujících studium ve standardní délce studia, 
hospodářská činnost, výsledky z RIVu aj. 

Diskuze: 

doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – upozornil na problém neuznávání vykonaných zkoušek 
studentů účastnících se zahraničních mobilit. Tato zkušenost se negativně podepisuje na 
počtech výjezdů studentů na studijní pobyty do zahraniční. 

děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – uvedl, že problémy s uznáváním zkoušek řeší 
proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. Vedení 
fakulty je nakloněno uznávání zkoušek vykonaných v zahraničí. 

Ing. Jan Szweda, Ph.D. – doporučil minimalizovat volitelné předměty ve studijních 
programech FS. 

děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – uvedl, že se již tak stalo. 
 

O návrhu výroční zprávy FS za rok 2010 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Výroční zpráva FS za rok 2010 byla přijata  všemi hlasy. 
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Ad 3  Změna studijních programů 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu ke schválení návrhy změn 
studijních plánů 2 bakalářských a 1 navazujícího magisterského studijního programu. Návrh 
byl podrobně okomentován proděkanem pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. 
Radkem Čadou, CSc. Uvedl postup vniku změn. V bakalářském studijním programu B2341 
„Strojírenství“ byl snížen počet vyučovaných předmětů ve 2. ročníku studia o 29 tím, že bylo 
zavedeno společné studium ve čtyřech semestrech místo tří (s výjimkou oboru „Dopravní 
technika a technologie“). Ve 3. ročníku studia byly provedeny změny, kterými jednotlivé 
obory reagovaly na doporučení vedení FS snížit počet vyučovaných předmětů na jednotlivých 
katedrách. Návrhy garantů oborů a kateder jsou dokumentovány ve složce, která na zasedání 
mezi členy AS FS kolovala. 

 
Diskuze: 

Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – dotázal se, zda není pro studenty náročné dosáhnout 32 kreditních 
bodů za první semestr výuky v bakalářském studijním programu. 

proděkan prof. Ing. Radek Čada, CSc. – vysvětlil návaznosti kreditních bodů a rozložení 
studia v prvním roce výuky v bakalářském studijním programu. 

doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – konstatoval, že kreditní body nezohledňují náročnost 
předmětu. 

děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. – doplnil, že počty kreditních bodů umožňují studentům 
získat více bodů k postupu do druhého semestru bakalářského studia. 

 

Akademický senát FS VŠB-TUO předloženou změnu studijních programů projednal. 

 

 

Ad 4  Volební a jednací řád AS FS 

Návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FS byl předsedkyní legislativní komise 
Ing. Milenou Hrudičkovou, Ph.D. a místopředsedou AS FS doc. Ing. Zdeňkem Foltou, Ph.D. 
podrobně okomentován. Postupně byly řešeny ve Volebním a jednacím řádu AS FS tyto 
záležitosti: 

- volba volební komise pro volby do senátu (na volebním shromáždění akademické 
obce může být volební komise doplněna o pět dalších členů z pléna); 

- změna negativní volby (vyškrtávání kandidátů) na pozitivní volbu (kroužkování 
kandidátů); 

- doporučeno využít podporu systému EDISON pro volby do studentské komory 
a zakomponovat tuto možnost do Volebního a jednacího řádu AS FS; 

- diskuze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS FS; 
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- diskuze zveřejnění zápisů z jednání senátu a výsledků do AS; 

- řešena problematika podání materiálů pro kandidaturu na děkana, a to dodání 
životopisu na jednu stranu A4 a volebního programu v rozsahu nejvýše dvou stran 
A4. 

Návrh volebního a jednacího řádu AS FS bude připraven, konzultován s legislativní 
komisí AS VŠB-TUO a následně předložen na jednání AS FS. 

 

Ad 5  Disciplinární komise 

Disciplinární komisi skončilo funkční období a bylo navrhnuto nové složení. Původní 
dokument je umístěn na webové adrese http://iso.fs.vsb.cz/OST/FS_OST_08_014.pdf. Návrh 
nového složení disciplinární komise je následující: 

 

Předseda komise: prof. Ing. Radek ČADA, CSc. 

Členové komise: doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D.  

Ing. Michal RICHTÁŘ  

Ing. Adam JANÁSEK  

Bc. Tereza BERGEROVÁ 

Ing. Radoslav DELINČÁK 

 

O návrhu nového složení disciplinární komise FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrhu nového složení disciplinární komise FS byl přijat  většinou hlasů. Jednání 
senátu opustili dva členové z pracovních důvodů před hlasováním. 

 

Ad 6   Různé  

• Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. poděkoval všem členům volebních komisí za 
bezproblémový průběh voleb. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 6. – 10. 6. 2011 konání SZZ na FS VŠB-TUO. 
 


