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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 2 

 
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 doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Funkce předseda AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 323 495 

Fax: - 

E-mail: karel.frydrysek@vsb.cz 

Místo jednání VŠB-TUO, Ostrava – Poruba, místnost A325 

Datum jednání 4. listopadu 2014 

 

 

Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., 

doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.), 

5 členů studentské komory (omluveni Ing. Pavel Maršálek, Ing. Zdeněk Duffek, 

Bc. Martin Jurek), 

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 bakalářské a magisterské studium 

prof. Ing. Radek Čada, CSc., proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium 

a externí pracoviště FS doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., vedoucí katedry energetiky 

prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., tajemník katedry energetiky doc. Ing 

Mojmír Vrtek, Ph.D. 

 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Program 

jednání byl členy senátu schválen v níže uvedeném znění. Hlasování se účastnilo 16 členů 

senátu. 

Program: 

1) Informace z vedení FS VŠB-TUO 

2) Složení komisí AS FS VŠB-TUO 

http://www.vsb.cz/profily/cs/DRA10/
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3) Složení disciplinární komise FS VŠB-TUO 

4) Delegáti do Rady VŠ 

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

studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro 

akademický rok 2015/2016 

6) 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 2015/2016 

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

studijním programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro 

akademický rok 2015/2016 

8) 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 2015/2016 

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

doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní 

VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 

10) Složení Vědecké rady FS VŠB-TUO 

11) Změny statutu FS VŠB-TUO 

12) Změny volebního a jednacího řádu FS VŠB-TUO 

13) Termín další schůze AS FS VŠB-TUO 

14) Různé 

 

Ad 1 Informace z vedení FS VŠB-TUO 

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

dění na fakultě: 

 Představil výsledky přijímacích řízení a výsledné počty studentů na naší fakultě. 

 Informoval o připravovaných prezentačních a propagačních akcích fakulty. 

 Návštěvy středních odborných škol a gymnázií budou probíhat obdobně jako 

v minulých letech. Nově nutno dodat zprávu pro zpětnou vazbu a potvrzení o realizaci 

návštěvy ze střední školy. 

 Probíhá koordinace pro akreditaci bakalářského studijního programu v angličtině. 

 Informoval o výsledcích IRP. 

 Uskuteční se  setkání akademické obce FS s děkanem dne 13.11.2014, místnost C4, 

12:30 až 15:30 hodin. Po toto dobu bude vyhlášeno děkanské volno. Členové 

akademické obce mohou zasílat dotazy předsedovi AS FS doc. Ing. Karlu 

Frydrýškovi, Ph.D., dotazy je možno podat také přímo na setkání. 
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 Představil výsledky RIV 2013 podle jednotlivých pilířů rozčleněny na pracoviště 

fakulty. 

 Informoval o přípravách oslav 65 let výročí založení Fakulty strojní VŠB-TUO: 

- úterý 8.9.2015 

 slavnostní Vědecká rada Fakulty strojní, 

 kulturně poznávací aktivita, 

 raut (Menza) – zaměstnanci a pozvaní hosté, 

-  středa 9.9.2015 

 prohlídka laboratoří, další program v gesci pracovišť. 

 

Ad 2 Složení komisí AS FS VŠB-TUO 

Předseda AS FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. vyzval členy senátu k doplnění 

návrhů na členství v komisích. Komise byly doplněny do níže uvedeného složení. 
 

Pedagogická komise AS FS VŠB-TUO:  

doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. 

Ing. Radim Dittrich 

Bc. Lukáš Kudrna 

prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – zvolen členy komise předsedou 

Ing. et Ing. Michal Richtář 

Bc. Martin Jurek 

 

Personální komise AS FS VŠB-TUO:  

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – zvolena členy komise předsedkyní 

Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. 

Ing. Tomáš Neumann 

Bc. Martin Jurek 

 

Legislativní komise AS FS VŠB-TUO:  

doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. 

Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – zvolena členy komise předsedkyní 

Ing. Zdeněk Duffek 



 

© FS VŠB - TU Ostrava ZAP_AS_2014_11_04 Strana 4 (celkem 9) 

 

Ekonomická komise AS FS VŠB-TUO:  

Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. 

doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

Ing. Radim Janalík, CSc. 

Ing. Marian Bojko, Ph.D. 

Ing. Tomáš Zlámal 

Bc. Šárka Malotová 

Ing. Pavel Maršálek 

Ing. Vladislav Ochodek – zvolen členy komise předsedou 

 

Byl podán návrh na hlasování o členství ve všech komisích AS FS VŠB-TUO 

současně s výsledkem hlasování 16 – 1 – 1. O návrhu na členství v komisích AS FS VŠB-

TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se   0 

Složení komise bylo schváleno všemi hlasy. Hlasování bylo přítomno 18 členů senátu. 

 

 

Ad 3   Složení disciplinární komise FS VŠB-TUO 

 Návrh nového složení disciplinární komise byl následující: 

předseda: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. proděkan FS VŠB-TUO 

členové: prof. Ing. Radek Čada, CSc. proděkan FS VŠB-TUO 

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. členka AS FS VŠB-TUO 

 Ing. Tomáš Neumann 2. místopředseda AS FS VŠB-TUO 

 Bc. Šárka Malotová studentka  

 Bc. Martin Jurek student 

Platnost jmenování se stanovuje na 2 roky, účinnost od 4. 11. 2014. 

O návrhu nového složení disciplinární komise FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 
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Návrh nového složení disciplinární komise FS byl přijat všemi hlasy. Hlasování bylo 

přítomno 18 členů senátu. 

 

 

Ad 4  Delegáti do Rady VŠ 

Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. byl navrhnut za zástupce FS do Rady vysokých škol 

a kandidaturu přijal. 

O návrhu na delegování prof. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc. zástupcem FS do Rady 

vysokých škol bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na delegování prof. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc. zástupcem FS do Rady vysokých 

škol byl přijat všemi hlasy. Hlasování bylo přítomno 18 členů senátu. 

 

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

v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní 

VŠB-TUO pro akademický rok 2015/2016 

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 2015/2016. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro 

bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 

  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 2015/2016 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  2 

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 

2015/2016 byla přijata většinou hlasů. 

 

http://profily.vsb.cz/ZEG50/
http://profily.vsb.cz/ZEG50/
http://profily.vsb.cz/ZEG50/
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Ad 6  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 2015/2016 

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 2015/2016. Návrh podrobně uvedl a okomentoval 

proděkan pro bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 

  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 2015/2016 po zahrnutí připomínek bylo 

hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

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 2015/2016 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 18 členů 

senátu. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – dotázal se, zda je student informován, že součástí 
výuky je nutno uhradit kurz. 

 Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – uvedl, že informace je zahrnuta v pravidlech. 

 

Ad 7  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářském studijním programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní 

VŠB-TUO pro akademický rok 2015/2016 

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 B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 

pro akademický rok 2015/2016. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro 

bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 

 

Diskuze: 
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 Ing. Tomáš Zlámal – dotázal se na výši průměru hodnocení za maturitu. 

 Prof. Ing. Radek Čada, CSc. – zdůvodnil, že hodnota průměru byla změněna na 
základě jednání vedoucích kateder ze dne 4.11.2014. 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. - dotázala se na výši počtu předpokládaného zájmu 
studentů pro studium v bakalářském studijním programu B390 „Energetika“. 

 Doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. – uvedl předpoklad, že studentů bude více než 

30 studentů. 

 Ing. Tomáš Zlámal – dotázal se na další možnosti zvýšení motivace studentů ke studiu 
na naší fakultě. 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – uvedl, že pedagogové fakulty navštěvují střední školy 
a je vhodné doplnit tým o studenta příslušné školy. 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. - dotázala se, zda jsou oslovovány také střední školy na 

Slovensku. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – poděkoval za zajímavý podnět. 

 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 

v bakalářském studijním programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB-TU 

Ostrava pro akademický rok 2015/2016 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  14 

 Proti  1 

 Zdrželi se  3 

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

programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 

2015/2016 byla přijata většinou hlasů. Hlasování bylo přítomno 18 členů senátu. 

 

Ad 8  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 2015/2016 

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 2015/2016. Návrh podrobně uvedl 

a okomentoval proděkan pro bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 

 

Diskuze: 
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 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – dotázala se na dokladování diplomů a uvedení čísla 

přihlášky.  

 Prof. Ing. Radek Čada, CSc. – objasnil postup doložení zákonem požadovaného 
dosaženého vzdělání viz bod 1.4. 

 

 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 2015/2016 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

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 2015/2016 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 

18 členů senátu. 

 

Ad 9  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve 

čtyřletém doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na 

Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 

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 P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU 

Ostrava pro akademický rok 2015/2016. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro 

personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště FS doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 

diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. 

  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve 

čtyřletém doktorském studijním programu  P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní 

VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 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 doktorském studijním 

programu P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický 

rok 2015/2016 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 17 členů senátu. 
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Ad 10 Složení Vědecké rady FS VŠB-TUO 

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

Fakulty strojní VŠB-TUO. 

O návrhu na jmenování nových členů bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

 Návrh na jmenování nových členů VR FS byl přijat jednomyslně. Hlasování bylo 

přítomno 18 členů senátu. 

 

Ad 11  Změny statutu FS VŠB-TUO 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. podal návrh na změnu Statutu FS VŠB-TUO. 

Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium 

a externí pracoviště FS doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – dotázal se na definici akademického pracovníka. 

 Z diskuze vyplynulo, že definice pojmu akademický pracovník je uvedena v zákoně 
o vysokých školách. 

 Ing. Tomáš Neumann – rozvedli diskuzi o čl. 16 Poradní orgány. 

 V diskuzi se bude dále pokračovat. Připomínky budou nadále zasílány předsedkyni 

Ing. Mileně Hrudičkové, Ph.D. do pátku 7.11.2014. 

 

 

Ad 12  Změny volebního a jednacího řádu FS VŠB-TUO 

Místopředseda AS FS doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. uvedl, že po změnách statutu FS 

nebude nutno měnit Volební a jednací řád FS VŠB-TUO. Bude dále řešeno. 

 

 

Ad 13 Termín další schůze AS FS VŠB-TUO 

Termín dalšího jednání bude předběžně stanoven na základě plánovaného termínu 

zasedání AS VŠB-TUO. 
 

 

Ad 14  Různé 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – uvedla, že Akademický senát VŠB-TUO je 
funkční. 


