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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 4 

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 10. února 2015 

 
 
Přítomno: 15 členů akademické komory AS FS, 

7 členů studentské komory (omluveni Bc. Lukáš Kudrna), 

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., dále pozváni doc. Ing. 
Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. František Martinec, CSc., doc. Ing. Zdeněk 
Kadlec, Ph.D., doc. Ing. Petr Mohyla, 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 22 členů 
senátu. 

Program: 

1) Informace z vedení FS VŠB-TUO 

2) Projednání materiálů rozšíření výuky současných oborů bakalářských a 
magisterských oborů v anglickém jazyce – 2302T006 Energetické stroje 
a zařízení 
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3) Projednání materiálů reakreditace bakalářského studijního programu B3712 
„Technologie letecké dopravy“ 

4) Projednání materiálů akreditace nového magisterského oboru „Průmyslové 
inženýrství“ ve studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

5) Projednání materiálů rozšíření výuky současných magisterských oborů 
v anglickém jazyce – B2341 Strojírenství 

6) Oznámení o delegování zástupců předsedy a 2. místopředsedy AS FS na 
Kolegium děkana FS 

7) 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 prostřednictvím prezentace připravené v Power Pointu: 
• Poděkoval všem za přípravu a realizaci akce Dne otevřených dveří Fakulty strojní dne 

30.1.2015. Vyzvedl práci paní proděkanky doc. Ing. Sylvii Drábkové, Ph.D. 
a poděkoval jí za excelentní přípravu akce. 

• Informoval o prohlídce nově zrekonstruovaných prostor 10. patra budovy A 
a současně laboratoří Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie 
a dílen Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. 

• Představil předpoklad získaných finančních prostředků z MŠMT ve zdrojích 1101, 
2101, 2104 včetně vývoje v uplynulých letech. Příjmy v r. 2015 za výuku budou 
zřejmě nižší (současný demografický trend), avšak za vědu a výzkum budou zřejmě 
vyšší. 

 

Ad 2 Projednání materiálů rozšíření výuky současných oborů 
bakalářských a magisterských oborů v anglickém jazyce – 2302T006 
Energetické stroje a zařízení 

Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. představil zajištění výuky odborných předmětů 
studijního oboru 2302T006 Energetické stroje a zařízení v anglickém jazyce. 

 
Diskuze: 

• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – uvedla, že odkazy na literaturu nefungují a odkazují 
se na neexistující dokumenty. 

• Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. prověří odkazy a poděkoval za připomínku. 

• Ing. Zdeněk Duffek – podal dotaz na úroveň angličtiny pedagogů zajišťujících výuku 
plánovaných oborů v angličtině. 

• Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – informoval, že bylo provedeno interní šetření, 
cca 170 pedagogů fakulty bylo proškoleno v rámci probíhajících jazykových kurzů 
s úrovněmi A2 až C1 během uplynulých 2,5 let. 
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Předložený materiál byl projednán členy AS FS VŠB-TUO a může být předložen 
Vědecké radě FS. 

 
 

Ad 3 Projednání materiálů reakreditace bakalářského studijního programu 
B3712 „Technologie letecké dopravy“ 

Doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. představil připravené materiály pro reakreditaci 
bakalářského studijního programu B3712 „Technologie letecké dopravy“. 
 
Diskuze: 

• Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – doporučil upravit kvalifikační kritéria, připomínka 
byla přijata. 

• Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – podala dotaz na dokument PPR_08_002, který byl 
rozeslán současně s materiály k projednání. 

V rámci diskuze bylo vyjasněno, že AS FS předložené materiály týkající se 
aktualizace studijních oborů pouze projednává. Schvalování dokumentu senátu nepřísluší. 
Předseda AS FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. bude kontaktovat garanta předpisu 
(prorektor prof. Ing. Petr Noskievič CSc.) a sjedná soulad mezi textovým popisem 
a schématem procesu (obrázek). 

Předložený materiál byl projednán členy AS FS VŠB-TUO a může být předložen 
Vědecké radě FS. 

 

Ad 4 Projednání materiálů akreditace nového magisterského oboru 
„Pr ůmyslové inženýrství“ ve studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

Doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. představil připravené materiály pro akreditaci 
magisterského oboru „Průmyslové inženýrství“ ve studijním programu N2301 „Strojní 
inženýrství. 

 

Diskuze: 
• Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – doporučil změnit název předmětu Management a řízení 

lidských zdrojů na Řízení lidských zdrojů. Po diskuzi bude název předmětu změněn. 

• Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. – dotázal se na důvody zvyšování počtu studijních oborů 
na fakultě, původně byl prezentován záměr vedení fakulty obory spíše slučovat. 

• Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – upřesnil, že snižování počtu oborů se týká 
zejména bakalářských studijních programů. Speciálně u oboru „Průmyslové 
inženýrství“ je stávající změna větší než 30 % a je nutno provést novou akreditaci. 
Navíc je obor „Průmyslové inženýrství“ vyučován v Bc. formě studia a nemá 
oborovou návaznost, existuje pouze jako specializace v Mgr. Stupni studia pod 
oborem „Strojírenská technologie“. Průmyslové podniky mají zájem o absolventy 
oboru „Průmyslové inženýrství“. 
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• Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – dotázala se na důvody změny na obor, proč byla již 
nadále nevyhovující specializace. 

• Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – ve stávající specializaci byly provedeny změny 
ve více než 30 %, lépe tedy znovu akreditovat a původní specializace zanikne. 
Studenti budou přijímáni až následující akademický rok. 

Předložený materiál byl projednán členy AS FS VŠB-TUO a může být předložen 
Vědecké radě FS. 

 
Ad 5 Projednání materiálů rozšíření výuky současných oborů 

bakalářských a magisterských oborů v anglickém jazyce – B2341 Strojírenství 
Proděkanka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. představila zajištění výuky odborných 

předmětů studijního oboru B2341 Strojírenství v anglickém jazyce. 
 

Diskuze: 
• Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – vyjádřil obavy o možnosti garantování předmětu 

průmyslová stáž. Z diskuze vyplynulo, že stáže jsou sice náročné na organizaci, ale 
jsou realizovatelné podle předpokladů. Mezi stážisty a průmyslovými podniky také 
vzniká právní vztah po dobu jejich stáže v průmyslovém podniku. 

Předložený materiál byl projednán členy AS FS VŠB-TUO a může být předložen 
Vědecké radě FS. 

 

Ad 6 Oznámení o delegování zástupců předsedy a 2. místopředsedy AS FS 
na Kolegium děkana FS 

Předseda AS FS oznámil členům senátu delegování zástupců předsedy AS FS, a to 
v pořadí doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. a zástupce 
2. místopředsedy AS FS Ing. Radima Dittricha za studentskou komoru AS FS. Vše je dle 
nového statutu FS VŠB-TUO čl. 16 odst. (1). 

 
Ad 7  Různé 

• Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. – poukázal na bakalářské studijní programy vyučující se 
paralelně s minimálními rozdíly, a to 3904R016 Technika tvorby a ochrany životního 
prostředí a Provoz 3907R009 Provoz energetických zařízení ve studijním plánu 
B2341. Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. uvedl, že připomínka bude projednána 
s garanty studijních oborů. 

• Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. – dotázal se na zabezpečení učebních prostor a laboratoří. 
Děkan FS informoval, že je systém aktivně řešen na úrovni kvestora. Očekáváme 
rozhodnutí o způsobu realizace. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – uvedl otázku dlouhého řešení podaných aktivit na 
oddělení CPI. Oddělení je vedeno ředitelem CPI Mgr. Martinem Dudou. 
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• Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. uvedl, že stížnost bude řešena na vyšší úrovni 
(jednání s Mgr. Dudou a rektorem). 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – uvedl, že by se rád také tohoto řešení zúčastnil 
a sdělil své zkušenosti. 

• Ing. Zdeněk Duffek – dotázal se na možnosti parkování. Děkan FS informoval, jak 
systém funguje v případě konání VR FS, ostatní zatím využívají platební automaty. 
Vstupy fungují na karty studentů, zaměstnanců zdarma. 


