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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 12 

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 8. ledna 2013 

 

 

Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluven doc. Dr. Ing. Lumír Hružík, Ing. 

Milena Hrudičková, Ph.D.), 

5 členů studentské komory AS FS (omluveny Bc. Daniela Pavelková, Ing. 

Kateřina Suchánková, neomluven Ing. Radoslav Delinčák), 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, 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., proděkan pro personální 

rozvoj a doktorské studium doc. Ing. Robert Čep, 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) Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB-TUO 

2) Reakreditace navazujícího magisterského studia 

3) Změna složení VR FS 

4) Různé 
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Ad 1  Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB-TUO 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. představil výsledky hodnocení vědy a výzkumu 

podle RIV za rok 2010 a 2011. VŠB – Technická univerzita Ostrava zaujímá 8. místo v pořadí 

univerzit a zaznamenala nárůst výkonu o 38 % oproti minulému roku. V uplynulém roce 

Fakulta strojní realizovala 14318 bodů RIV. Důležité je stále rostoucí trend udržet i 

v následujících letech. 

Dále děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předložil senátu ke schválení návrh metodiky 

rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO s platností pro 

rozdělování prostředků FS na rok 2013. 

Návrh byl projednán na zasedání ekonomické komise. Informace z jednání komise podal 

její předseda Ing. Jan Nečas, Ph.D., který uvedl, že ekonomická komise po projednání 

doporučuje návrh ke schválení. 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se na možnosti operativních změn 

v metodice rozdělování finančních prostředků. 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. odpověděl, že v únoru budou známé výsledky pro 

návrh rozpočtu Fakulty strojní a dodal, že změna metodiky bude možná například na 

základě změn z MŠMT. 

 

O návrhu metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB-TUO byl přijat. 

 

Ad 2  Reakreditace navazujícího magisterského studia 

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

pomocí prezentace připravené v Power Pointu prezentoval připravené podklady pro 

reakreditaci navazujícího magisterského studia.  Přednesl postup jednotlivých etap 

reakreditace a jejich termíny. Nyní katedry opět překontrolují osnovy navazujícího 

magisterského studia prvního a druhého ročníku. 
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Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – se dotázala na možnost vyhodnotit racionalizaci 

výuky při úpravách studijních plánů 3. ročníku bakalářského studijního programu a 

dále pak kvalitu výuky a posílení výuky v laboratořích před a po změnách vedoucích k 

reakreditaci navazujícího magisterského studia v souladu s již schválenou Aktualizací 

DZ fakulty pro rok 2013.  

 Proděkan doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D – uvedl, že prof. Dr. Ing. Petr Novák 

zaručuje, že výuka předmětu Robototechnika bude laboratorní. Byla snížena váha 

předmětu, kredity byly ponechány. 

 Ing. Jan Nečas, Ph.D. – upozornil na změnu v předmětu Energetické stroje a zařízení. 

Tento předmět bude nahrazen předmětem Energetické využití biomasy a odpadů. 

Členové senátu byli seznámeni s připravovanou reakreditací a berou ji na vědomí. 

 

Ad 3  Změna složení VR FS 

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

Děkan navrhl rozšířit VR FS o člena doc. Ing. Michala Hatalu, PhD. O návrhu na změnu 

dokumentu Členové Vědecké rady Fakulty strojní bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na změnu dokumentu byl přijat. 

 

Ad 4  Různé 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. představila další průběh Projektu sdílení kapacit 

VŠB-TUO a OU z pohledu AS obou univerzit. Projekt plánovaný na 3 roky je nyní v 

druhém roce řešení a financování druhého roku realizace projektu bylo z MŠMT 

přislíbeno. V plánu je další společné jednání AS obou univerzit pro diskuzi nad 

výstupy z prvního roku řešení projektu. 

 Bc. Radim Dittrich – požádal o vysvětlení důvodů stálého využívání indexů studia 

v listinné podobě, přestože např. na FEI jsou již využívány indexy elektronické. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D – informoval, že se o této variantě uvažuje, 

protože indexy studia v listinné podobě jsou nákladnou záležitostí pro fakultu. 

 Proděkan doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D – doplnil, že jsou nyní řešeny připomínky 

k systému Edison. 
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 Po diskuzi se senátory bylo dohodnuto, že vedoucí kateder budou vyzváni k zaslání 

připomínek a návrhů k systému Edison. 

 


