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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 3 

 
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 D206 

Datum jednání 9. prosince 2014 

 

 

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

5 členů studentské komory (omluveni Ing. Pavel Maršálek, Ing. Tomáš Zlámal, 

Ing. Zdeněk Duffek), 

hosté: 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. 

 

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 18 členů 

senátu. 

Program: 

1) Informace z vedení FS VŠB-TUO 

2) Statut FS VŠB-TUO 

3) Dlouhodobý záměr FS VŠB-TUO – aktualizace pro rok 2015 

4) Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště FS VŠB-TUO 
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5) Projednání kandidátů za FS do legislativní komise a ekonomické komise 

AS VŠB-TUO 

6) Různé 

 

Ad 1 Informace z vedení FS VŠB-TUO 

Proděkan FS doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. předal informace členům senátu z aktuálního 

dění na fakultě: 

 Poděkoval všem za přípravu a realizaci akce „Budoucnost v technice“ a informoval 

o připravovaných prezentačních a propagačních akcích fakulty. 

 Představil členům senátu ocenění a úspěchy Fakulty strojní VŠB-TUO, potažmo 

studentů fakulty. 

 

Ad 2 Statut FS VŠB-TUO 

Proděkan doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. představil návrh změny statutu FS  VŠB-TUO, 

podrobně okomentoval provedené změny prostřednictvím připravené prezentace v Power 

Pointu. 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. 

 

Diskuze: 

 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – podala dotaz, z jakého důvodu je taxativně určen 

datum účinnosti změn názvů a sloučení kateder. 

 V diskuzi bylo předjednáno, že tato nadbytečná informace bude odstraněna, změněny 

termíny platnosti a účinnosti. 

 Doc. Ing Zdeněk Folta, Ph.D. – podal dotaz, zda je ve statutu provedena změna 

v zastoupení studentské komory na kolegiu děkana. 

 Doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. – zodpověděl, že změna byla provedena. 
 

 

O schválení Statutu FS VŠB-TUO v předloženém znění po zapracování připomínek 

bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se   0 

Návrh statutu FS VŠB-TUO  byl schválen všemi hlasy. Hlasování bylo přítomno 

18 členů senátu. 

V rámci schválení Statutu FS VŠB-TUO bylo schváleno sloučení Katedry 

mechaniky 337 a Katedry pružnosti a pevnosti 339 pod společný název Katedra 

aplikované mechaniky 330. 
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Ad 3   Dlouhodobý záměr FS VŠB-TUO – aktualizace pro rok 2015 

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 

2015. Návrh představil členům senátu proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí 

doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Členové KD a VR FS VŠB-TUO projednali návrh aktualizace 

dlouhodobého záměru pro rok 2015. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – uvedla, že v dokumentu se nacházejí nereferující 

zkratky. Nutno je z dokumentu odstranit. 

 Doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. – s návrhem doc. Landryové souhlasil. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – v bodu 2.3 je uvedena příprava akreditace oboru 

Průmyslového inženýrství. Dotazuje se na objasnění myšlenky uplatnění větší míry 

odborníků z praxe. 

 Doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. – vysvětlil myšlenky a objasnil principy oboru Průmyslové 

inženýrství a nutnosti zapojení větší části vyučujících alespoň s řízenou praxí. 

 

Na jednání byly provedeny úpravy předloženého návrhu o podané připomínky členů 

komisí a členů senátu. V průběhu jednání se zvýšil počet přítomných senátorů na 19. 

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

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

znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

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

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

 

 

Ad 4  Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště 

Fakulty strojní VŠB-TUO 

Návrh metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní 

VŠB–TUO podrobně uvedl a okomentoval proděkan doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Předseda 

ekonomické komise Ing. Vladislav Ochodek přednesl připomínky, které byly po diskuzi na 

jednání senátu zahrnuty do návrhu. 
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Diskuse: 

 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. – požádal o vysvětlení uvedených přesných dat ke stažení 

počtů všech studentů ze systému EDISON. 

 V diskuzi bylo projednáno, že přesná data odečtu studentů budou v dokumentu 

ponechána. 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – dotázal se na podíl výuky externích vyučujících. 

Podotkl, že pracoviště tak získávají finanční prostředky za výuku, kterou přímo 

nevyučují. 

 Doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. – uvedl, že pracoviště zajišťují a organizují výuku externích 

vyučujících, což je časově i konzultačně náročné. Jedná se o podporovanou aktivitu. 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – souhlasí, že podpora výuky ze strany zástupců z praxe 

je přínosná. 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – vyzdvihl zavedení nového způsobu odměňování 

pedagogů za výuku v angličtině, protože je více zaměřeno na pedagoga a pracoviště. 

 

  O návrhu předložené metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště 

Fakulty strojní VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo   19 

 Proti   0 

 Zdrželi se   0 

Návrh metodiky rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-

TUO byl přijat většinou hlasů. Hlasování bylo přítomno 19 členů senátu. 

 

 

Ad 5  Projednání kandidátů za FS do legislativní komise a ekonomické 

komise AS VŠB-TUO 

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

kandidátů na členství v komisích AS VŠB-TUO. Do legislativní komise AS VŠB-TUO byl 

navržen doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., do ekonomické komise AS VŠB-TUO byla Ing. et 

Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Oba jsou členové AS VŠB-TUO a s kandidaturou souhlasili. 

Hlasování bylo přítomno 17 členů senátu. 

 

O návrhu na členství v komisích AS VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti   0 

 Zdrželi se   1 

Složení komise bylo schváleno všemi hlasy.  
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Ad 6  Různé 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – objasnil důvody sloučení Katedry mechaniky 337 

a Katedry pružnosti a pevnosti 339. 

 Ing. Radim Janalík, CSc. – informoval, že vyučuje studenty programu ERASMUS, 

kteří nejsou uvedeni v Edisonu. 

 Prof. Ing. Radek Čada, CSc. – přislíbil zjistit stav a možné zjednání nápravy ve věci 

nezapsání některých zahraničních studentů (ERASMUS) jinými fakultami do systému 

EDISON přičemž jsou požadavky těchto fakult na výuku těchto studentů pedagogy 

FS, dále objasnit systém financování zahraničních studentů (zda má vliv zapsání 

zahraničních studentů, studujících v rámci ERASMUS, do IS Edison na množství 

finančních prostředků, které při rozdělování na VŠB-TUO jsou přiděleny FS). 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – přislíbil projednání připomínky Ing. Radima 

Janalíka, CSc. na Kolegiu děkana. 

 Byli doporučeni studenti Ing. Zdeněk Šmída a Ing. Pavel Dresler do síně slávy VŠB-

TUO a navrženi panu děkanovi na ocenění při výročí fakulty. 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – přislíbil projednání ocenění výše uvedených 

studentů na Kolegiu děkana. 

 


