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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 11 

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 18. prosince 2012 

 

 

Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. et Ing. Michal Richtář), 

4 členové studentské komory AS FS (omluveni Ing. Kateřina Suchánková, 

Bc. Daniela Pavelková, Bc. Radim Dittrich, neomluven Ing. Radoslav Delinčák). 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., proděkanka pro zahraniční a vnější 

vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci 

s praxí doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí 

pracoviště doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D., zástupce proděkana pro externí 

pracoviště Dr. Ing. Anna Plchová, vedoucí katedry energetiky prof. Ing. Dagmar 

Juchelková, 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) Informace z vedení FS 

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 2013 

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

http://www.vsb.cz/profily/cs/DRA10/
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studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro 

akademický rok 2013/2014 

4) 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 2013/2014 

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

magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2013/2014 

6) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém 

doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu strojní VŠB- 

TUO pro akademický rok 2013/2014 

7) Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity Ostrava 

8) Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB-TUO 

9) Nový studijní program Energetika 21. století 

10) Reakreditace navazujícího magisterského studia 

11) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 

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

 Informoval o významném nárůstu vědeckého výkonu VŠB-TUO v hodnocení RIV za 

rok 2011, kde se naše univerzita posunula z 11 místa na místo 8.  

 Uvedl, že proběhla výběrová řízení k obsazení míst vedoucího katedry Katedra 

mechaniky – 337, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení – 338, Katedra 

částí a mechanismů strojů – 347, Katedra robototechniky – 354 s nástupem od 1. 1. 

2012, Katedra energetiky – 361 a Katedra pružnosti a pevnosti – 339 s nástupem ode 

dne 1. 2. 2013. 

 

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 2013 

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 

2013. 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 2013. 



 

© FS VŠB - TU Ostrava ZAP_AS_2012_12_18 Strana 3 (celkem 8) 

 

 

Diskuze: 

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – podala dotaz na racionalizaci výuky a zároveň 

posílení experimentů ve výuce, zda máme vyčísleno procento výuky probíhající 

v laboratoři a klasickou výukou v učebnách, aby bylo možno hodnotit kvalitu výuky. 

 doc. Ing. Sylva Drábková, CSc. – zodpověděla, že zájmem fakulty je, aby nebyla 

redukována výuka v laboratoři. 

 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – uvedl, že již byly realizovány snahy o vyčíslení 

stavu výuky v laboratořích a učebnách. 

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se, zda průmyslová rada má názor na 

požadavky na profil absolventa, a pokud ano, jaký. 

 doc. Ing. Sylva Drábková, CSc. – zodpověděla, že proděkan doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 

provedl dotazníkové šetření u firem a výsledkem bylo, že požadavky na profil 

absolventa se různí. Zpravidla byly stanoveny společné parametry požadavků, a to na 

univerzální odborné znalosti studentů, jazykové schopnosti a kompetence. 

 

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

činnosti Fakulty strojní na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2013 v předloženém 

znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

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

strojní na období 2011 – 2015, aktualizace pro rok 2013 byla přijata jednomyslně. Jednání 

nebyl přítomen doc. Dr. Ing. Lumír Hružík a Bc. Roman Kyselák. 

 

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

bakalářském studijním programu B2341  „Strojírenství“ na Fakultu strojní 

VŠB-TUO pro akademický rok 2013/2014 

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 2013/2014. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro Bc., 

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

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly 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 návrh ke schválení. 
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Předseda pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. taktéž uvedl, že 

pedagogická komise doporučuje návrh ke schválení. 

Diskuze: 

 Byla vyvolána diskuze o začlenění věty: „O přijetí uchazeče rozhoduje děkan 

a nemusí být vázán pravidly.“ 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – uvedla, že o přijetí ke studiu rozhoduje děkan již 

ze zákona o VŠ a nesouhlasí s duplicitou a jeho opisováním do pravidel pro přijímací 

řízení, kterými je děkan vázán.  

 Předseda AS FS VŠB-TUO vyvolal hlasování o začlenění věty „O přijetí uchazeče 

rozhoduje děkan a nemusí být vázán pravidly.“ 

 Pro hlasovalo  11 

 Proti  1 

 Zdrželi se  4 

Po diskuzi byla věta změněna na znění: „V odůvodnitelných případech o přijetí 

uchazeče rozhoduje děkan a nemusí být vázán těmito pravidly.“ 

 

Na jednání byly provedeny úpravy předloženého návrhu 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 2013/2014 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  1 

 Zdrželi se  1 

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 

2013/2014 byla přijata. Před hlasováním jednání senátu opustil Ing. Jan Szweda, Ph.D. 

 

Ad 4  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 2013/2014 

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 2013/2014. Návrh podrobně uvedl a okomentoval 

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

Předseda pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. taktéž uvedl, že 

pedagogická komise doporučuje návrh ke schválení. 

Na jednání byly provedeny úpravy předloženého návrhu o podané připomínky členů. 

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 

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

strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2013/2014 po zahrnutí připomínek bylo 

hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

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 2013/2014 byla přijata. 

 

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

navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2013/2014 

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 2013/2014. Návrh podrobně uvedl 

a okomentoval proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště doc. Ing. Zdeněk 

Kadlec, Ph.D. 

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. 

Předseda pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. taktéž uvedl, že 

pedagogická komise doporučuje návrh ke schválení. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Sylva Drábková, CSc. – navrhla odstranit z dokumentu představení fakulty 

studentům během Dne otevřených dveří. Následně po diskuzi byla věta z dokumentu 

odstraněna. 
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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. 

  

  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 2013/2014 po zahrnutí připomínek bylo 

hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  2 

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 2013/2014 byla přijata. 

 

Ad 6  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve 

čtyřletém doktorském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultu 

strojní VŠB- TUO pro akademický rok 2013/2014 

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 2013/2014. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro Bc., 

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

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. 

Předseda pedagogické komise doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. taktéž uvedl, že 

pedagogická komise doporučuje návrh ke schválení. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

připomínkoval dodatečně část 1.5 bod e). Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. připomínkoval, že 

zůstane pouze variabilní symbol vygenerovaný systémem Edison bez již uváděného 

specifického symbolu. 

 

  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 2013/2014 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 
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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 

2013/2014 byla přijata jednomyslně. 

 

Ad 7  Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava 

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

Technické univerzity Ostrava byl děkanem doc. Ing. Ivo Hlavatým, Ph.D. podrobně 

okomentován. 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. doporučila návrh ke 

schválení členům senátu. 

O schválení Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava byl přijat jednomyslně. 

 

Ad 8 Nový studijní program Energetika 21. století 

Vedoucí katedry energetiky prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. prezentovala členům 

senátu nový studijní program Energetika 21. století. Návrh byl projednán a v diskuzi byly 

řešeny následující záležitosti: 

 Ing. Radim Janalík, CSc. – dotázal se, zda se bude jednat jen o formu kombinovanou 

studia, 

 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. – zodpověděla, že se bude jednat jen 

o kombinovanou formu studia, 

 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – uvedl, že není zastáncem diverzifikace studia na 

FS, ale naopak doporučuje tomuto programu orientovat se na univerzitní programy, 

 Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – dotázal se na plánovaný termín přijímacího řízení pro 

předkládaný studijní program, 

 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. – zodpověděla, že je dojednáno termínové přijetí 

již od září 2013. 
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Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. podal návrh na hlasování o změně programu jednání 

AS FS VŠB-TUO, a to zrušení bodu ad 8  Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na 

pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO, ad 9 Reakreditace navazujícího magisterského studia, 

ad 11 Různé. 

O návrhu na změnu programu jednání AS FS VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na změnu programu jednání AS FS VŠB-TUO byl přijat jednomyslně 

s vyloučením uvedených bodů. 

 

Další jednání AS FS VŠB-TUO je předběžně naplánováno na úterý 8. ledna 2013 ve 

13:00 na A 325. 


