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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 4 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

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

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 397 

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 13. prosince 2011 

 

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

6 členů studentské komory AS FS (omluveni Bc. Tereza Meiznerová, Jakub 

Slunečka). 

 

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, aktualizace pro rok 2012 

2) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 

studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TUO 

pro akademický rok 2012/2013 

3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 

studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 

VŠB-TUO pro akademický rok 2012/2013 

4) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 

magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
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strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2012/2013 

5) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském 

studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava 

pro akademický rok 2012/2013 

6) Různé 

 

Ad 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 2012 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 

akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, 

vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 

2012. Návrh představila členům senátu proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc. Ing. 

Sylva Drábková, CSc. Členové KR a VR FS VŠB-TUO projednali návrh aktualizace 

dlouhodobého záměru pro rok 2012. V diskuzi na akademickém senátu nikdo nevystoupil. 

Členové legislativní komise podali své formální připomínky k návrhu, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena 

Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi AS FS, která jej 

projednala a doporučuje po zahrnutí připomínek návrh ke schválení. 

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 

činnosti Fakulty strojní na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2012 v předloženém 

znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 

strojní na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2012 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 2  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní 

VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 

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 

v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 

pro akademický rok 2012/2013. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro Bc., 

Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 
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Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 

předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje po zahrnutí 

připomínek návrh ke schválení. 

Člen pedagogické komise Ing. Jaromír Široký, Ph.D. (pověřen doc. Ing. Karlem 

Frydrýškem, Ph.D.) taktéž uvedl, že pedagogická komise návrh projednala a po zahrnutí 

připomínek doporučuje návrh ke schválení. 

Na jednání byly provedeny úpravy předloženého návrh o podané připomínky členů 

komisí a členů senátu. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 

v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 

Ostrava pro akademický rok 2012/2013 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 

programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 

2012/2013 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 3  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na 

Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 

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 

v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 

VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013. Návrh podrobně uvedl a okomentoval 

proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 

předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje po zahrnutí 

připomínek návrh ke schválení. 

Člen pedagogické komise Ing. Jaromír Široký, Ph.D. (pověřen doc. Ing. Karlem 

Frydrýškem, Ph.D.) taktéž uvedl, že pedagogická komise návrh projednala a po zahrnutí 

připomínek doporučuje návrh ke schválení. 

Na jednání byly provedeny úpravy předloženého návrh o podané připomínky členů 

komisí a členů senátu. Připomínky byly obdobného charakteru jako u pravidel pro již 

schválená pravidla v bodě výše. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
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v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu 

strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 po zahrnutí připomínek bylo 

hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 

programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro 

akademický rok 2012/2013 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 4  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 

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 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013. Návrh podrobně uvedl 

a okomentoval proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek 

Čada, CSc. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 

předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje po zahrnutí 

připomínek návrh ke schválení. 

Člen pedagogické komise Ing. Jaromír Široký, Ph.D. (pověřen doc. Ing. Karlem 

Frydrýškem, Ph.D.) taktéž uvedl, že pedagogická komise návrh projednala a po zahrnutí 

připomínek doporučuje návrh ke schválení. 

 

Diskuze: 

 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. – podal dotaz na nejvyšší počty studentů pro přijetí na 

jednotlivé studijní obory (specializace). 

 

Na jednání byly provedeny úpravy předloženého návrhu o podané připomínky členů 

komisí a členů senátu. Připomínky byly obdobného charakteru jako u pravidel pro již 

schválená pravidla v bodě výše.  

Minimální počet studentů u všech specializací byl upraven na 20. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 po zahrnutí připomínek bylo 
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hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 

magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 

Ostrava pro akademický rok 2012/2013 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 5  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-

TU Ostrava pro akademický rok 2012/2013 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 

děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava 

pro akademický rok 2012/2013. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro Bc., 

Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. uvedla, že návrh byl 

předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje po zahrnutí 

připomínek návrh ke schválení. 

Člen pedagogické komise Ing. Jaromír Široký, Ph.D. (pověřen doc. Ing. Karlem 

Frydrýškem, Ph.D.) taktéž uvedl, že pedagogická komise návrh projednala a po zahrnutí 

připomínek doporučuje návrh ke schválení. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 

pro akademický rok 2012/2013 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním 

programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 

2012/2013 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 6  Různé 

Děkan prof. Ing. Radim Farana, CSc. podal následující informace: 
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 Informoval, že nás dne 1. 12. 2011 v dopoledních hodinách opustil ve věku osmdesáti let 

dlouholetý pracovník, bývalý vedoucí Katedry výrobních strojů a konstruování, nyní 

emeritní profesor prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc. Poslední rozloučení se konalo ve 

čtvrtek 8. 12. 2011. 

 Poděkoval Katedře energetiky za organizaci přednášky a besedy s Ing. Danou 

Drábovou, Ph.D., předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na téma "Člověk 

a energie" konané dne 8. 12. 2011 v Nové Aule VŠB-TUO. 

 Projekt školky se odsouvá z důvodu nezískání potřebné dotace. 

 Zvažuje se zdražení obědů v menze o 7 až 10 Kč na porci pro studenty i pedagogy. Návrh 

bude dále řešen. 

 

Diskuze: 

 Předsedkyně AS VŠB-TUO doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. uvedla, že na kolegiu 

rektora dostal prorektor Gottvald zadání připravit kalkulaci ceny porce jídla v menze 

na rok 2012 tak, aby nepřevýšila stávající částku 68,-Kč na 1 teplé jídlo. 

 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. podal dotaz, zda byl předán návrh na audit menzy dále na 

vedení. 

 Předseda senátu AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. odpověděl, že tento návrh byl 

vznesen. 

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. rozvedl diskuzi na snížení odvodu do fondu FKSP z 2 % na 

1 %. Kvestor univerzity provedl snížení na základě úpravy daňových zákonů, kdy 

daňově uznatelný je odvod pouze do výše 1 %. 

 Předseda senátu AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. rozvedl diskuzi a vyzval členy senátu 

k podání návrhů na způsob organizace voleb kandidáta na děkana. Z diskuze členů 

vzešel návrh na možnost podání anonymních dotazů kandidátům na funkci děkana, 

které budou předány před představením kandidátů do 2. 1. 2012 předsedovi volební 

komise Ing. Lukáši Dvořákovi, Ph.D. Dotazy bude možno také vhodit do připravené 

schránky před představením kandidátů, ovšem přednost dotazů budou mít přítomní 

členové akademické obce FS VŠB-TUO. Kandidáti budou požádáni o vystoupení 

v délce cca 20 minut. Členové senátu se na návrhu shodli a shodně jej podporují. 

 Předseda senátu AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. popřál všem příjemné a klidné 

svátky. 

 


