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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 21 

 
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 D206 

Datum jednání 2. července 2014 

 

 

Přítomno: 11 členů akademické komory odstupujícího AS FS (omluveni Ing. et Ing. Michal 

Richtář, Ing. Radim Janalík, CSc., Ing. Jan Szweda, Ph.D., Ing. Jan Nečas, Ph.D.), 

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

13 členů akademické komory nově zvoleného AS FS (omluveni Ing. et Ing. 

Michal Richtář, Ing. Radim Janalík, CSc.), 

8 členů studentské komory nově zvoleného AS FS. 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

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

byl členy senátu schválen v níže uvedeném znění. 

Program: 

1) Vystoupení pana děkana FS VŠB-TUO 

2) Informace personální komise AS FS VŠB-TUO 

3) Volba předsednictva nově zvoleného AS FS VŠB-TUO 

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

studijním programu B 3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro 

akademický rok 2014/2015 

5) Různé 
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Ad 1 Vystoupení pana děkana FS VŠB-TUO  

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předal informace členům senátu z aktuálního dění na 

fakultě prostřednictvím prezentace připravené v Power Pointu: 

 Informoval o platnosti akreditací Fakulty strojní VŠB-TUO: 

- bakalářský studijní program – do roku 2017, 

- magisterský studijní program – do roku 2021, 

- doktorský studijní program – do roku 2020, 

- habilitační a jmenovací řízení – do roku 2018. 

 Sdělil informace o počtech přihlášených studentů do 1. ročníku bakalářského 

studijního programu, v této souvislosti okomentoval vývoj počtu studentů ve vztahu 

k plánovanému demografickému poklesu a počtu dotovaných studentů (1772 

studentů) ze strany MŠMT. 

 Prezentoval příznivý vývoj růstu bodů RIV za fakultu a uvedl, že budou dále 

podporování pracovníci a studenti (doktorského i magisterského studia), kteří se 

aktivně budou podílet na tvorbě výstupů podle metodiky hodnocení VaV výsledků.  

 Informoval o směrech dalšího rozvoje fakulty, zejména představil možnosti zvýšení 

jazykových kompetencí studentů aj. 

V diskuzi nikdo nevystoupil. 

Členka odstupujícího senátu Ing. Tereza Meiznerová přišla na jednání senátu. 

 

Ad 2 Informace personální komise AS FS VŠB-TUO 

Předsedkyně personální komise AS FS VŠB-TUO doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. se 

ujala slova a seznámila členy odstupujícího i nově zvoleného senátu s výsledky zjištění 

aktuálního stavu na Fakultě strojní VŠB-TUO v souvislosti s vyjádřením MŠMT k § 70 a § 77 

Zákona o VŠ.  

V prezentaci představila dostupné informace o přepočtených a fyzických počtech 

pracovníků na fakultě a objasnila problém akademických práv akademických pracovníků. 

Následně byla započata diskuze volebního práva a práva být volen akademických pracovníků, 

vědecko-výzkumných pracovníků, postdoktorských pracovníků a pracovníků VV podílejících 

se na výuce. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. – dotázal se, na počty pracovníků projektu postdoc, 

kterých se týká problém upření volebního práva. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. zodpověděla, že podle informací se jedná 

o 9 pracovníků, počet ovšem nebyl ověřován. 
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 Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – podotkl, že se nabízí varianta přepočtených hlasů 

v senátu. 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – uvedl, že hlasování s přepočtenými hlasy není 

možné z důvodu anonymity hlasování. 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – vyslovil názor, že senát nemůže rozhodovat 

o začlenění pracovníků mezi akademiky. Pracovníci jsou přijímáni na základě 

výběrových řízení a následné případné pracovní smlouvě jsou specifikována práva 

a povinnosti pracovníka. 

 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – objasnil postup přijímání pracovníků projektu postdoc na 

fakultě. 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – doporučila z legislativních důvodů postupovat podle 

seznamů dodaných z personálního oddělení. 

 Ing. Vladislav Ochodek – doporučil provést sjednocení definice akademických 

pracovníků na univerzitní úrovni. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – uvedla, že pan děkan přislíbil řešit situaci 

vypsáním nových výběrových řízení pro pracovníky projektu postdoc, kteří byli přijati 

ve výběrových řízeních jen jako vědecko-výzkumní pracovníci a přitom se podílejí na 

výuce. 

 

Ad 3 Volba předsednictva AS FS 

Z nových členů senátu byla navržena volební komise pro volbu předsednictva AS FS 

v nadcházejícím volebním období 2014/2017 ve složení:  

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. (předsedkyně volební komise),  

 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., 

 Ing. Zdeněk Duffek, 

 Bc. Radim Dittrich. 

Všichni navržení kandidáti na členy volební komise kandidaturu přijali. 

 

O návrhu na složení volební komise bylo hlasováno členy nově zvoleného senátu 

s tímto výsledkem: 

 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se  3 

Návrh na předsedkyni volební komise a členy volební komise byl schválen většinou 

hlasů členů nového senátu. 

 

V následujícím jednání senátu volební komise převzala řízení volby předsednictva 

AS FS. Předsedkyně volební komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. nejprve vždy seznámila 

členy senátu se zněním schváleného Volebního a jednacího řádu AS FS a postupem volby. 

 

Na funkci předsedy AS FS byli navrženi kandidáti: 
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 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – kandidaturu přijal, 

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – kandidaturu přijala, 

 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – kandidaturu přijal, 

 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – kandidaturu nepřijal, 

 Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. – kandidaturu nepřijala, 

 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – kandidaturu nepřijal. 

 

Výsledky 1. kola volby předsedy AS FS: 

 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. ING-PAED IGIP  9 hlasů 

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.     5 hlasů 

 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.     7 hlasů 

 

Žádný kandidát neobdržel nadpoloviční většinu hlasů členů nově zvoleného AS FS, 

bylo nutno tedy přistoupit ke 2. kolu volby předsedy AS FS, do kterého postoupili dva 

kandidáti s největším počtem hlasů, a to doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. ING-PAED IGIP 

a doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. 

 

Výsledky 2. kola volby předsedy AS FS: 

 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. ING-PAED IGIP  12 hlasů 

 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.     9 hlasů 

 

Pro obě kola volby bylo rozdáno 21 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo vždy 

21 platných hlasovacích lístků. Volba proběhla tajným hlasováním. Předsedou AS FS pro 

nové volební období 2014 - 2017 byl zvolen doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. ING-PAED 

IGIP  většinou hlasů. 

 

V akademické komoře AS FS byli navrženi na funkci prvního místopředsedy AS FS: 

 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – kandidaturu přijal, 

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – kandidaturu nepřijala. 

 

Kandidáty navrhovali a volili pouze členové akademické komory nově zvoleného AS 

FS. Bylo rozdáno 13 lístků a volba proběhla tajným hlasováním. Místopředsedou AS FS pro 

nové volební období 2014 – 2017 byl zvolen doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. všemi hlasy. 

 

 

Ve studentské komoře AS FS byli navrženi na funkci druhého místopředsedy AS FS: 

 Ing. Tomáš Neumann – kandidaturu přijal, 

 Bc. Martin Jurek – kandidaturu přijal. 

 

 Kandidáta navrhovali a volili pouze členové studentské komory nově zvoleného 

AS FS. Bylo rozdáno 8 lístků a volba proběhla tajným hlasováním.  
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Výsledky 1. kola volby druhého místopředsedy AS FS: 

 Ing. Tomáš Neumann     4 hlasy 

 Bc. Martin Jurek      3 hlasy 

 

Bylo rozdáno 8 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 7 platných hlasovacích lístků 

a 1 neplatný. Žádný z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů členů studentské 

komory AS FS, proběhlo tedy 2. opakované kolo volby. Pro 2. kolo volby druhého 

místopředsedy AS FS bylo rozdáno 8 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 8 platných 

hlasovacích lístků. 

 

Výsledky 2. kola volby druhého místopředsedy AS FS: 

 Ing. Tomáš Neumann      5 hlasů 

 Bc. Martin Jurek      3 hlasy 

 

Druhým místopředsedou AS FS pro nové volební období 2014 – 2017 byl zvolen 

Ing. Tomáš Neumann většinou hlasů. 

 

 

Dále proběhla volba tajemníka AS FS. Navrženi byli kandidáti: 

 Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. – kandidaturu přijala, 

 doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. – kandidaturu nepřijal,  

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – kandidaturu nepřijala, 

 Ing. Zdeněk Duffek – kandidaturu nepřijal, 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – kandidaturu nepřijala. 

 

Tajemnicí AS FS pro nové funkční období 2014 - 2017 byla zvolena Ing. et Ing. Mgr. 

Jana Petrů, Ph.D. poměrem hlasů 20 : 0 : 1. 

 

Členové senátu FS dávají na vědomí, že na základě výsledků voleb do AS FS VŠB-

TUO podle zvoleného pořadí postupují do AS VŠB-TUO následující členové: 

 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. ING-PAED IGIP,   

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

 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., 

 Ing. Tomáš Zlámal, 

 Bc. Šárka Malotová. 

 

Všichni uvedení členové se členstvím v AS VŠB-TUO souhlasí.  

 

 

Jednání senátu opustili Ing. Pavel Maršálek, Ing. Daniela Pavelková, Ing. Ladislav 

Hrabec, Ph.D., Ing. Tereza Meiznerová. Celkový počet členů funkčního senátu klesl na 

14 členů a od tohoto momentu již nebyl usnášeníschopný. 
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Ad 4) 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 

 

Návrh přišla okomentovat prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. a doc. Ing. Zdeněk 

Kadlec, Ph.D. Senát nebyl usnášeníschopný, proto nebylo přistoupeno k představení pravidel 

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. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dokument nebyl předložen děkanem popřípadě 

proděkanem FS podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých 

školách, není možné se dokumentem na senátu zabývat. 

Členové senátu doporučují překladatelům dokumentů se vyhýbat procesním chybám 

v předkládání dokumentů. 

 

Ad 4  Různé 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. poděkoval členům senátu za jejich 

dosavadní práci a popřál hodně zdaru do další činnosti nově zvoleným senátorům. 


