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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 8 

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 A 325 

Datum jednání 26. června 2012 

 

 

Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 

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

Slunečka, Ing. Radoslav Delinčák). Přičemž přítomný 1 člen SK FS (Bc. Tomáš 

Neumann) je dočasně bez hlasovacího práva. 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., prorektor pro studium prof. Ing. 

Petr Noskievič, CSc., proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště 

doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí 

doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Předseda AS FS 

nejprve představil a přivítal nové členy SK AS FS. Program jednání byl členy senátu schválen 

všemi hlasy v níže uvedeném znění. 

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 

3) Informace o změnách studijních programů 

4) Změna složení VR FS 

5) Různé 

http://www.vsb.cz/profily/cs/FRI72/
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Ad 1  Informace z vedení FS 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předal informace z vedení s využitím 

připravené prezentace v MS Power Pointu. V prezentaci byly řešeny následující záležitosti: 

 rozpočet FS pro rok 2012 – 2013; 

 návrh restrukturalizace oborů – podány 4 varianty; 

 návrh restrukturalizace pracovišť – podány 3 varianty; 

 návrh optimalizace vyučovaných předmětů; 

 plagiátorství, 

 případy neuznaných nákladů projektů OP VK. 

 

Prezentace byla po ukončení jednání senátu předána členům AS FS v úplné verzi. 

Děkan FS uvedl, že se jedná o návrhy, vše bude dále diskutováno. Vyzval členy senátu 

k případnému podání vlastních návrhů.  

Jednotlivá pracoviště se mají vyslovit pro preferované varianty po termínu 10. 7. 2012, 

popřípadě stanovit novou variantu. 

Dne 16. 7. 2012 v 8:00 hod na A333 se bude konat porada vedoucích pracovišť, kde 

budou varianty diskutovány. 

 

 Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – podala dotaz na vydaný dokument 

FS_PRI_12_004 Příprava a realizace projektů EU. Dotázala se, zda se dokument 

vztahuje již na přípravu projektu nebo až na schválené projekty. 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. zodpověděl, že dokument se vztahuje na projekty 

OP VK, a to na projekty určené k financování. 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – v návaznosti na přednesené problémy s 

neuznatelnými náklady z výběrových řízení doporučil rozšířit zodpovědnost také na 

pracovníky projektového oddělení FS VŠB-TUO. Take doporučil, aby v případě 

děkanova nesouhlasu s návrhem vedení velkých projektů při podávání přihlášek, byla 

ve vyhlášce uvedena možnost odvolání se až k rektorovi. 

 Proděkan doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. požádal pracovníky FS, aby si ověřovali informace 

šířené po fakultě, abychom předešli šíření nepravdivých a zavádějících informací 

nejen na fakultě, ale také mimo fakultu. Vedení fakulty je k dispozici pro případné 

upřesnění informací. 

 

Ad 2  Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava 

http://www.vsb.cz/profily/cs/FRI72/
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Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava byl předsedkyní legislativní komise Ing. Milenou 

Hrudičkovou, Ph.D. a místopředsedou AS FS doc. Ing. Zdeňkem Foltou, Ph.D. podrobně 

okomentován. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. shrnula navrhované 

změny v řádu a provedla právní rozbor hlasování per rollam a korespondenčního hlasování. 

Navrhované změny v hlasování byly diskutovány s vedením FS a rozeslány senátorům před 

jednáním senátu. 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – informovala senátory o nutnosti schválení nového 

Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava na zasedání AS VŠB-TUO. Předpokládaný termín jednání AS 

VŠB-TUO je stanoven na den 23. 10. 2012. Vzhledem k pozdnímu termínu jednání 

univerzitního senátu navrhuje přepracovat stávající Jednací řád Vědecké rady Fakulty 

strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity a předložit jej koncepčně v novém 

znění. Návrh změn představila členům senátu prostřednictvím dokumentu ve 

změnovém režimu. 

 Členové senátu se shodli, že návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty strojní 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebude schvalován na 

probíhajícím zasedání AS FS. Pro návrh řádu bude nadále probíhat připomínkové 

řízení. 

Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava bude přepracován, předán členům AS FS, konzultován s legislativní 

komisí AS FS a následně předložen na jednání AS FS. 

 

Ad 3  Informace o změnách studijních programů 

Proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. 

představil senátu změny studijních programů.  

Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – poukázala na obtížnost srovnání změněných 

studijních programů s předchozími programy. Požádala proděkana doc. Ing. Zdeňka 

Kadlece, Ph.D. o předání dokumentu ve změnovém režimu při příštích změnách 

programů. 

 Proděkan doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – zodpověděl, že soubory pdf jsou 

vygenerovány přímo ze systému Edison. Změny byly zadávány tajemníky pracovišť 

v součinnosti se studijním oddělením do systému Edison. Vyhotovit dokument ve 

změnovém režimu ze systému Edison nelze. 

 Členové poukázali na obtíže v návaznosti předmětů v nových studijních programech. 



 

© FS VŠB - TU Ostrava ZAP_AS_2012_6_26 Strana 4 (celkem 5) 

 

 Proděkan doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. objasnil, že změny byly tvořeny za 

součinnosti vedoucích pracovišť a je možno v nadcházejícím období provést další 

změny. Předpokládá, že vedoucí pracovišť konzultují změny studijních programů 

s příslušnými pedagogy, kterých se změny přímo dotýkají. 

Lze konstatovat, že byla uskutečněna diskuze a členové senátu se vyjádřili ke změnám 

studijních programů FS VŠB-TUO. 

 

Ad 4  Změna složení VR FS 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předložil senátu návrh na změnu dokumentu 

Členové Vědecké rady Fakulty strojní. 

Děkan navrhl rozšířit VR FS o členku z akademické obce VŠB-TUO Ing. et Ing. Mgr. 

Janu Petrů, Ph.D.  

O návrhu na změnu dokumentu Členové Vědecké rady Fakulty strojní bylo hlasováno 

s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  2 

 Návrh na změnu složení VR FS byl přijat. Jeden člen senátu se zúčastnil jednání 

senátu až po hlasování. Hlasování tedy bylo přítomno 18 členů senátu, přičemž jeden student 

neměl hlasovací právo. 

 

Ad 5  Různé 

 Předsedkyně AS VŠB-TUO doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – informovala, že 

předsednictvo Rady vysokých škol na svém 5. zasedání dne 21. 6. 2012 přijalo na 

návrh Komise pro etiku v pedagogické a vědecké práci usnesení, kterým pověřuje 

Agenturu Rady VŠ rozesláním dopisu, ve kterém prosí o spoluúčast na výzkumu 

efektivity boje proti plagiátorství. Dopis byl přeposlán členům AS FS emailem. Prosí 

o jeho distribuci dále na pracovištích. 

 Prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – pohovořil na téma restrukturalizace FS, 

doporučil vedení FS neopomenout na šíři oborů zajišťovaných fakultou. 

Dále konstatoval, že fakulta je vybavena na odpovídající úrovni moderními 

technickými zařízeními a působí jako expertní pracoviště v řadě oborů. 

Podpořil dokument FS_PRI_12_004 Příprava a realizace projektů EU, jelikož je třeba 

mít na paměti, že příjemcem projektů je VŠB-TUO a konečná odpovědnost je na 

rektorovi univerzity. Nelze ovšem opomenout delegovanou odpovědnost při realizaci 

projektu OP VK, kterou bezesporu má vedení fakulty. 
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Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se pana prorektora prof. Ing. Petra 

Noskieviče, CSc. na informace o programu KREDO. 

 Prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – zodpověděl, že prorektor pro rozvoj 

a sociální vztahy prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. na kolegiu rektora informoval, že 

v příštím roce bude možné finanční prostředky z MŠMT (IRP a centralizované 

rozvojové projekty) doplnit o prostředky z projektu KREDO - tyto je možné čerpat 

pouze do 30. 6. 2013. Program je na podporu vytvoření studijních plánů univerzit. 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – podala dotaz na děkana FS, zda je z praxe 

podporován trend, aby bakaláři byli procesně zaměřeni, popřípadě zda jsou požadavky 

orientovány na magistry. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D uvedl, že vše nasvědčuje orientaci požadavků 

z praxe na magistry. 

 Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. vyzval nové členy SK AS FS, aby se do 

příštího jednání senátu rozhodli, do kterých pracovních komisí senátu by chtěli být 

zařazeni a podílet se na práci v komisích. 

 

 

 

http://www.vsb.cz/profily/cs/HRU60/

