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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 5 

 
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 24. března 2015 

 

 

Přítomno: 15 členů akademické komory AS FS, 

7 členů studentské komory (omluveni Ing. Pavel Maršálek), 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, 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 pozván delegát Rady VŠ prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. 

 

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) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém 

jazyce ve čtyřletém doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ 

na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 
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3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém 

jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní 

inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2015/2016 

4) Prvotní informace o návrhu rozpočtu FS VŠB-TUO 

5) 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: 

 

 Informoval o odeslání podkladů k reakreditaci magisterského studijního programu 

„Průmyslové inženýrství“ a rozšíření bakalářského studijního programu o studium 

v anglickém jazyce. 

 Připravováno je zasedání Akreditační komise MŠMT ve dnech 15.-17. 6. 2015. 

V rámci zasedání bude projednána reakreditace bakalářského studijního programu 

B3712 Technologie letecké dopravy. 

 

Ad 2 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v anglickém jazyce ve čtyřletém doktorském studijním programu P2346 

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

rok 2015/2016 

Proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště FS 

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. představil Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 

ke studiu v anglickém jazyce ve čtyřletém doktorském studijním programu P2346 „Strojní 

inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016. 

 

Diskuze: 

 Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. představila 

připomínky a návrhy legislativní komise AS FS: 

- Připomínka Ing. Zdeňka Duffka – rozvedena diskuze na nutnost překladů 

materiálů, na které se pravidla dále odkazují. 

- Navrhla změnu v oddíle 1.3 Průběh přijímacího řízení, týkající se akceptace 

studenta školitelem. Student bude školitele kontaktovat. 

- Nedostatečné lhůty na vyřízení formalit – lhůty budou prodlouženy. 

- V oddíle 1.5 – doplnění webových stránek v anglickém jazyce. 

- V oddíle 1.5 – diskuze specifikace doložení jazykových kompetencí pro případ 

studentů s mateřským jazykem angličtina. Akceptovatelné budou certifikáty 

a dokumenty i na jiné úrovni. 
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- Diskuze sjednocení poplatků do jednotné měny (EUR). Poplatek Kč 500,- bude 

ponechán v české měně z důvodu nadřazených předpisů VŠB-TUO. 

- Poplatky za provedení platby by měly být hrazeny plátcem. 

- Bod 1.7 rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno na adresu uvedenou v přihlášce. 

- Oprava typografických chyb v dokumentu. 

- Odstranit konkrétní kontaktní osoby za Fakultu strojní, budou uvedeny jen 

funkce pracovníků. 

 

Předsedkyně legislativní komise Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. doporučuje pravidla 

po zahrnutí připomínek senátorům ke schválení. 

 

Hlasování o souhlasu senátorů se zapracováním připomínek a případném hlasování 

pro schválení dokumentu na stávajícím jednání AS FS VŠB-TUO bylo schváleno 

s výsledkem (21-1-0). Po zapracování připomínek bylo přistoupeno ke hlasování 

o dokumentu. 

 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém 

jazyce 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  21 

 Proti  1 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce 

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

VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 byla schválena. 

 

 

Ad 3 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 

„Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 

2015/2016 

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

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2015/2016, která vytvořil. 

 
Diskuze: 

 Byly akceptovány podobné připomínky jako pro Pravidla pro přijímací řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce ve čtyřletém doktorském studijním 

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

pro akademický rok 2015/2016 (viz 2). 
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 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – připomínkoval, že není praktické cílit dokumenty 

na jednotlivé obory. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek 

Čada, CSc. uvedl, že se jedná o přihlašování na jednotlivé obory FS VŠB-TUO. 

Dokument bude každý rok aktualizován. 

 Ing. Zdeněk Duffek – otevřel diskuzi na rozesílání vyrozumění studentům emailem 

(viz bod 1.11). Bude doplněno do pravidel. 

 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém 

jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2015/2016 po zahrnutí připomínek bylo 

hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  21 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2015/2016 byla schválena. 

 

 

Ad 4 Prvotní informace o návrhu rozpočtu FS VŠB-TUO 

Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. uvedl informace o návrhu rozpočtu FS VŠB-TUO. 

Představil rozpočet VŠB-TUO 2014-2015, rekapituloval návrh rozpočtu FS VŠB-TUO 2014, 

rozbor tvorby a čerpání fondu provozních prostředků k 31. 12. 2014 a časový plán schválení 

rozpočtu FS na rok 2015. Navrhovaný rozpočet fakulty na rok 2015 bude však vyšší než 

v minulém roce. Přepokládaný termín projednání rozpočtu FS na rok 2015 byl stanoven 

na 7. 4. 2015, popřípadě 14. 4. 2015. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – podala dotaz na důvody přerozdělení finančních 

prostředků mezi fakultami v rámci univerzity, přestože dotované fakulty mají dostatek 

prostředků na úhradu mzdových nákladů. 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – uvedl, že se jedná o rozhodnutí rektora 

a dotované fakulty mají předložit plán vyrovnaného rozpočtu pro další rok. 

 Z diskuse ohledně rozdělení celkového rozpočtu VŠB-TUO na jednotlivé fakulty 

vyplynulo zklamání. 

 

 

Ad 5  Různé 

 Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. – informoval o zasedání Rady VŠ a představil 

programové téze. V komisi pro etiku (předseda prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.) se 

vypracovávají etické kodexy, připravují se konference na téma etiky, zejména je 
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řešeno plagiátorství. Komise pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu (předseda 

prof. Stuchlík) pracuje na snahách o schválení zákona o VŠ, realizačních vyhláškách 

k novelizaci zákona o VŠ aj. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – informoval o dalších akcích plánovaných 

na fakultě (představení oborů studia FS pro 1. a 2. ročníky bakalářského studia, oslavy 

65. výročí založení FS VŠB-TUO aj.). 

 Ing. Zdeněk Duffek – připomenul příslib senátu na zprovoznění systému hlasování 

per-rollam. 

 Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. uvedl, že systém hlasování per-rollam lze normálně 

využívat e-mailem. 

 Předseda AS FS doc. Karel Frydrýšek uvedl, že preferuje fyzické hlasování a per-

rollam se použije jen v legislativní nouzi. Použití e-mailu je v tomto případě zřejmě 

dostatečné. 


