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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 20 

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 NA 178 

Datum jednání 12. května 2014 

 

 

Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., 

Ing. Milena Hrudičková, Ph.D., Ing. Jan Nečas, Ph.D.), 

7 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Jakub Slunečka), 

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

a doktorské studium doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., tajemnice fakulty Ing. Zuzana 

Kmětíková. 

 

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

vyzval členy senátu k diskuzi o návrhu programu jednání senátu. 

Podané návrhy na změnu programu: 

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. – navrhl začlenit do programu jednání senátu bod 1) 

Hlasování o vyslovení důvěry vedení FS VŠB-TUO. 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – podal návrh na zachování stávajícího programu 

jednání senátu a nejprve předat slovo vedení fakulty pro objasnění změn 

v metodice rozdělování neinvestičních prostředků pracovišť a posléze rozpočtu 

FS VŠB-TUO. Teprve pak lze učinit rozhodnutí. Podle jeho názoru je návrh 

kolegy Szwedy nečekaný, předčasný a nebyl ani senátu před jednáním oznámen. 
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Senát je zaskočen a členové senátu neznají všechny důvody k návrhu o vyslovení 

důvěry vedení FS VŠB-TUO. 

 

O návrhu na zachování programu jednání senátu a nezařazení bodu 1) Hlasování 

o vyslovení důvěry vedení Fakulty strojní VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  12 

 Proti  2 

 Zdrželi se  4 

Návrh na zachování programu jednání senátu a nezařazení bodu 1) Hlasování o vyslovení 

důvěry vedení Fakulty strojní VŠB-TUO byl přijat. 

Na jednání se dostavil Ing. Radim Janalík, CSc. 

 Předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. navrhl začlenit do programu bod 3) 

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

studijním programu „Energetika“ obor „Energetika 21. století“ na Fakultu 

strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2014/2015. 

O návrhu na začlenění bodu 3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu v bakalářském studijním programu „Energetika“ obor „Energetika 21. století“ na 

Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2014/2015 do programu jednání senátu 

Fakulty strojní VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  12 

 Proti  3 

 Zdrželi se  4 

Návrh přidat do programu jednání senátu bod 3) Pravidla pro přijímací řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu „Energetika“ obor 

„Energetika 21. století“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2014/2015  byl 

přijat. 

 

Program jednání byl členy senátu schválen v níže uvedeném znění. 

 

Program: 

1) Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB–TUO 

2) Rozpočet Fakulty strojní na rok 2014 

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

studijním programu „Energetika“ obor „Energetika 21. století“ na Fakultu 

strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2014/2015 

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. objasnil členům senátu důvody změny metodiky 

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

rozdělování prostředků FS VŠB-TUO od roku 2014 včetně. 

Cílem vedení fakulty je vytvořit univerzální metodiku do dalších let nejen na rok 2014. 

V metodice rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO 

byly navrženy následující změny, a to: 

- výpočet základu pro stanovení výuky pracovišť (počet aktivních studentů stanoven 

jako průměr počtu studentů na začátku a na konci semestru); 

- odstranění hodnot vah ročníků výuky z metodiky, přičemž jednotlivé hodnoty 

vypočtených vah ročníků výuky budou součástí návrhu rozpočtu předloženého 

akademickému senátu v daném roce; 

- pro zachování statutu vědecko-výzkumné vysoké školy může být procento VaV 

navýšeno o Motivační konstantu (procento) 5 % do maximálního podílu VaV ve výši 

30 % a jednorázově maximálně o 5 % v daném kalendářním roce. 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. představil změny metodiky promítnuté do návrhu 

rozpočtu Fakulty strojní VŠB-TUO. 

Diskuze: 

 Ing. Pavel Maršálek – upozornil na nepřesné matematické vyjádření základu pro 

stanovení výuky pracovišť v metodice. 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – bude provedena oprava matematického 

vyjádření. 

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. – připomínkoval nastavený systém v metodice rozdělování 

neinvestičních prostředků na pracoviště fakulty, a to průměrování počtů studentů na 

začátku semestru a konci semestru. 

 Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – objasnil podstatu návrhu vah jednotlivých ročníků 

výuky. Váhy ročníků výuky měly zohlednit například možnosti vést přednášky 

u prvních ročníků ve dvou paralelních učebnách na rozdíl od přednášek vedených pro 

menší skupiny posluchačů ve vyšších ročnících atd. Způsob tvorby vah je možno 

matematicky popsat. Vedoucí pracovišť připomínkovali způsob tvorby vah ročníků 

výuky již před dvěma lety prostřednictvím rozšířeného jednání kolegia děkana.  

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – konstatoval, že váhy byly zavedeny již v minulosti 

a zřejmě budou mít svá negativa. Jedná se o nástroj, který byl průběžně zpřesňován 

a byl přijat senátem jako vhodný pro rozdělování neinvestičních prostředků rozpočtu 

fakulty. 

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. – vyslovil nedůvěru ke správnému vyjádření hodnot a funkci 

vah ročníků výuky. Provedl rozklad rozpočtu ve vztahu ke katedře 337. Konstatoval, 

že katedra nezaznamenala nárůst o 10 %, jak byl představen nárůst celkového 
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rozpočtu fakulty. 

 Doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. – podal informaci o změně vah ročníků výuky při tvorbě 

rozpočtů v uplynulých letech. Uvedl, že je třeba mít na vědomí, že pokud se 

ekonomická komise AS FS vysloví ke změně metodiky, která bude následně 

odsouhlasena senátem, rozpočet fakulty bude sestaven na základě této schválené 

metodiky. Nebude možno měnit metodiku zpětně podle výsledků rozpočtu 

jednotlivých pracovišť. Cílem vedení fakulty je spravedlivé rozdělení neinvestičních 

prostředků na pracoviště podle odvedených výkonů. 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – zodpověděl, že ne všechny katedry zaznamenaly 

nárůst o cca 10 %, u některých je růst významnější než u jiných. Navíc uvedl příklad 

katedry 352. Uvedená katedra má více výsledků ve vědě a méně výkonů ve výuce. 

 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. – podal návrh na změnu metodiky ve stanovení základu 

pro výuku pracovišť, a to stanovovat základ podle počtu studentů na počátku 

semestru. 

 Ing. Vladislav Ochodek – přiklání se k návrhu stanovovat základ pro výuku podle 

počtu studentů na počátku semestru. Doporučil zavést do návrhu rozpočtu počty 

studentů po kontrole tajemníků a vedoucích pracovišť. 

 Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – doporučil využít jako základ pro výuku počty studentů 

vždy překontrolované tajemníky popř. vedoucími pracovišť. 

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. – uvedl, že předložená metodika je rozdílná od metodiky 

uplatňované v roce 2013. 

 Ing. Jan Kedroň – uvedl, že metodika měla být projednána ekonomickou komisí. 

 Ing. Vladislav Ochodek – sdělil, že nová metodika nebyla projednána ekonomickou 

komisí, ale bylo dohodnuto, že pro rok 2014 bude použita metodika z roku 2013.  

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. – navrhl matematicky popsat způsob tvorby vah ročníků 

výuky. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se, jaké důsledky pro fakultní rozpočet 

má zavedení pojmu „aktivní“ student na naší fakultě v souvislosti s rozdělováním 

rozpočtu dle limitů stanovených na počet „financovaných“ studentů na univerzitě. 

 Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – podal návrh do diskuze, zda matematicky 

popsat způsob tvorby vah do předkládané metodiky. 

 Ing. Jan Szweda, Ph.D. – podal návrh na přepracování metodiky pro rozdělování 

neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO. 

Nejprve po diskuzi nechal předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. hlasovat o návrhu 

metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB–TUO se 

změnami: 

- základem pro stanovení výuky pracovišť bude počet aktivních studentů získaných ze 

systému Edison včetně studentů končících ročníků, kontrolu takto stanoveného počtu 

studentů provedou tajemníci popř. vedoucí pracovišť; 

- odstranění hodnot vah ročníků z metodiky, přičemž jednotlivé hodnoty vypočtených 

vah ročníků budou součástí návrhu rozpočtu předloženého akademickému senátu; 
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- pro zachování statutu vědecko-výzkumné vysoké školy může být procento VaV 

navýšeno o Motivační konstantu (procento) 5 % do maximálního podílu VaV ve výši 

30 % a jednorázově maximálně o 5 % v daném kalendářním roce. 

Jednání opustili: doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., Ing. Tereza Meiznerová, Ing. Zdeněk 

Duffek. 

O návrhu navržené metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty 

strojní VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo   8 

 Proti  3 

 Zdrželi se  5 

Návrh metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-

TUO nebyl přijat. 

Následně Ing. Vladislav Ochodek navrhl svolat ekonomickou komisi AS FS a projednat 

novou metodiku rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-

TUO, kterou předloží vedení FS VŠB-TUO na základě připomínek členů senátu. Součástí 

metodiky bude popsaný postup výpočtu hodnot vah ročníků výuky. 

O návrhu na předložení upravené metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na 

pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO a její projednání v ekonomické komisi bylo hlasováno 

s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo   15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na předložení upravené metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na 

pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO byl přijat. 

Předpokládaný termín jednání ekonomické komise bude v pondělí 19.5.2014. 

Ing. Vladislav Ochodek bude členy ekonomické komise informovat o místě a přesném čase 

jednání. 

 

Jednání senátu bylo přerušeno. 

 

Ad 2 Rozpočet Fakulty strojní na rok 2014 

Rozpočet Fakulty strojní na rok 2014 bude projednán až po schválení metodiky 

rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO, tedy až na 

pokračujícím jednání AS FS. 
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Ad 3 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářském studijním programu „Energetika“ obor „Energetika 

21. století“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2014/2015 

Předložená pravidla pro přijímací řízení budou projednána na pokračujícím jednání 

senátu. Bylo doporučeno doplnit kód bakalářského studijního programu a předložit seznam 

vyučovaných předmětů v navrhovaném oboru „Energetika 21. století“. 

 

Ad 4  Různé 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. stanovil předběžný termín pokračování 

jednání AS FS VŠB-TUO dne 27. 5. 2014 v 10:00 na D 206. 


