
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity
dne 15. 4. 2004

Zúčastněni :
komora akademických pracovníků:

Bogoczová, Gejgušová, Chmelová, Klimeš,
Kutnohorská, Květoň, Mácha, Močkoř, Nedomová,
Tvrdík, Smolka, Šobáň

Zúčastněni : 
komora studentů:

Hofírek, Kollárová, Lankočí, Liška, Mach, Rusková,
Vítkovský

Omluveni: Drozd, Dušová, Ludva, Vaněk; Žukovský
Hosté: Doc. RNDr. V. Baar, CSc.; Ing. MUDr. M.Přádka,

PhD.; PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Hosté za „veřejnost“: Jan Mech (není členem akademické obce)
Program: 
1. Akademickému senátu byli představeni noví zástupci PřF, zvoleni v doplňovacích volbách

za doc.RNDr.V.Baara, CSc. a doc.RNDr.D.Dvořáka,CSc.: prof. Močkoř a doc. Klimeš.
2. AS hlasoval o finanční podpoře grantových aktivit pracovníků OU v roce 2004 dle

směrnice rektora č.57/2003 (k schválení připravil pror. Přádka); motivační částka bude
opět činit 2000 Kč, odměna pak 6 000 Kč (pouze u projektů přijatých k financování).
Výsledek hlasování: z celkového počtu 15 zrovna přítomných hlasovalo 14 PRO, jeden se
hlasování zdržel. 

3. AS se předem seznámil s jednou částí Výroční zprávy OU, v níž shledal závažné
nedostatky: věcné chyby, nesoulad s platnými směrnicemi, nehomogenní struktura,
jazykové a redakční chyby. O předložené pracovní verzi senát nehlasoval. Kompletní a
opravenou verzi bude mít k dispozici v elektronické podobě  a poté o VZ bude – stejnou
formou – hlasováno. Termíny budou upřesněny.

4. AS tajně hlasoval o složení vědecké rady. Výsledek hlasování: PRO hlasovalo všech 19
přítomných senátorů. Výtka ze strany AS: rektor musí dbát na dodržování pořadí:
projednání a schválení záležitosti senátem – výkonná akce (zveřejnění jmen členů VR na
webu).

5. AS hlasoval o návrhu rektora OU na změnu názvů činností jednotlivých prorektorů.
Výsledek hlasování: PRO hlasovalo všech 19 přítomných senátorů. OU má tedy
prorektora pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy; prorektora pro studium a
vzdělávání; prorektora pro strategii, organizaci a rozvoj.

6. AS vzal na vědomí, že rektor OU podpořil Sportovní den částkou 3 000 Kč. Na 5.5. se
vztahuje rektorské volno.

7. AS hodnotí Týden neklidu velmi kladně; děkuje zejména přípravnému výboru (Mgr.
Mácha, p. Hofírek, p. Mach, Mgr. Gejgušová,). Dále vyjadřuje poděkování doc.
Dvořákovi a dr. Lokajové za pomoc při propagování akce.

8. AS se opět zabýval dopravní situací na přechodu u křižovatky Přívozská – Českobratrská.
Předsedkyně AS seznámila přítomné s písemným vyjádřením Ing. Tichého z dopravního
inspektorátu. Studentská komora (p. Mach) bude s magistrátem komunikovat a zjišťovat
konkrétní realizaci přislíbených opatření. ČT Ostrava prezentovala problém ve vysílání
Reportu dne 16.4. 2004.

9. AS zvolil hlasováním ze svých řad novou ekonomickou komisi, jejímiž členy se stali: doc.
Klimeš, doc. Květoň, prof. Močkoř, Mgr. Mácha. Předsedou ekonomické komise prof.
Močkoř, doc.Květoň zůstává nadále místopředsedou.

10. AS zvolil hlasováním legislativní komisi, jejímž hlavním úkolem je příprava nového
statutu AS. Do komise byli zvoleni: doc. Kutnohorská (předsedkyně), doc. Bogoczová
(FF), doc. Květoň (PdF), prof. Močkoř (PřF), Mgr. Šobáň (ZSF), p. Mach (SK). Schůzka



komise bude upřesněna po návratu doc. Kutnohorské z nemocenské (místo setkání -
v budově D, místnost 75).

11. SK informovala o tom, že jejím členům bylo přiděleno mailové konto. O provozních
otázkách bude s dr. Lokajovou komunikovat p. Mach. Jmenovaný je také pověřen správou
webových stránek studentské komory.

12. Ze zápisu z KR přednesla předsedkyně AS bod týkající se Galerie Student-  připravuje se
nový statut této galerie, který se bude také v AS Schvalovat.

13. AS byl seznámen s informací o projektu budování krajské vědecké knihovny. Zda se AS
bude na záležitosti podílet, závisí na dalším vývoji okolností. Zprávy o něm zprostředkuje
Mgr. Mácha.

14. Otázka jednání s Mgr. Krkoškovou ohledně připomínek k provozu UK zůstává otevřená
do doby, než předsedkyně obdrží ve věci návrhů a připomínek ze strany SK její písemné
vyjádření.

15. AS hlasoval o změně Vnitřních předpisů OU – Studijní a zkušební řád OU: registrace
předmětů. Pro návrh předložený pror. Málkovou hlasovalo 18 přítomných členů AS.
Výsledek hlasování: PRO – 17, 1 se zdržel. Dotazy, zejména ze strany SK, byly
zodpovězeny, simulace registrace proběhne 19.4. Návrh změny předpisu o poplatcích za
studium byl uveden do souladu se zákonem. AS vzal tuto změnu na vědomí.

16. AS projednával otázku evaluace. Z diskuse vyplynulo, že je nutno vyjasnit si některé
metodologické a technické otázky spojené s přípravou, vyplňování a vyhodnocováním
dotazníku; že je třeba provést evaluaci komplexně na různých rovinách (student-pedagog-
VK-děkan); že je žádoucí větší podíl studentů na přípravě evaluace.

17. AS projednával zatím otevřenou otázku menzy VŠB v budově D.
18. Předsedkyně AS OU požádala rektora, aby legislativní záležitosti byly předány AS OU

k projednání po parafování právníkem OU (aby si tak AS OU nemusel ověřovat jejich
legislativní správnost – za tu odpovídá právník OU!).

19. Na květnovém kolegiu rektora bude doc. Kutnohorskou zastupovat prof. Močkoř.

Na příští zasedání 17. května (15.00, rektorát) se předpokládá řešení následujících otázek:
volba nového člena Rady VŠ za dr. Chytila, který není již člen AS OU; audit CIT; Sportovní
den; zpráva o hospodaření OU; statut AS; evaluace; knihovna; menza; přechod na
Českobratrské aj.

Zapsala: Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


