
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity

dne 19. 1. 2004

Zúčastněni : 
komora akademických pracovníků:

Bogoczová, Drozd, Dušová, Dvořák, Gejgušová, Chmelová,
Kutnohorská, Květoň, Ludva, Mácha, Málková, Přádka, Tvrdík,
Vaněk

Zúčastněni : 
komora studentů: Hofírek, Kollárová, Lankočí, Mach

Omluveni: Nedomová, Vítkovský, Žukovský
Hosté: Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Program: 

1. AS projednal dopis Mgr. Pavla Koska, Ph.D., adresovaný AS a týkající se pracovní minulosti doc.
Kutnohorské a vyslechl její reakci na něj. Seznámil se také s písemným vyjádřením jmenované doc.
Kutnohorské. Senát konstatuje, že doc. Kutnohorská byla zvolena demokraticky a v souladu s platnými
předpisy jak do funkce senátorky, tak do funkce předsedkyně AS. Na tomto stanovisku se AS usnesl v
hlasování (výsledky: 14 hlasů PRO, 1 hlas PROTI, 3 se zdrželi). 

2. K bodu 6 zápisu ze zasedání AS ze dne 15.12. senát konstatuje, že v komunikaci AS s vedením OU došlo k
výraznému zlepšení. 

3. Senát byl ekonomickou komisí (zastoupenou dr. Přádkou a doc. Dvořákem) seznámen se dvěma návrhy
principů realizace mzdového předpisu, oba předkládá vedení OU k projednání (výsledky hlasování o
jednotlivých variantách: 13 hlasů pro obě varianty) a prosí o sdělení svého stanoviska AS do konce března
2004. Návrhy budou poskytnuty vedení OU prostřednictvím doc. Dvořáka do 23.1. 2004. AS se domnívá,
že obě varianty návrhu jsou velmi kvalitní. 

4. Doc. Dvořák seznámil členy AS s principy rozdělování rozpočtu na OU, které byly poskytnuty vedením
OU. AS má k principům tyto připomínky: 

• AS doporučuje, aby v principech byly zohledněny rozvojové koeficienty na habilitační a/nebo profesorská
řízení. 

• AS navrhuje, aby mu byly předloženy rozpočty Ústavu pro regionální studia a Ústavu pro výzkum a
aplikace fuzzy modelování. 

• AS prosí o bližší vysvětlení ve věci algoritmu rozdělení FRIM. 
5. AS se seznámil s obsahem zápisu z posledního jednání KR a dotazuje se, proč se tak důležitého jednání

nezúčastnil nově zvolený rektor OU, doc. Baar. 
6. AS se seznámil s dopisem z Magistrátu města Ostravy, jenž obsahuje zprávu o dopravní situaci na

přechodu přes ul. Českobratrskou u budovy B OU. Argumenty uvedené v dopise nepovažuje za
přesvědčivé, a proto adresuje magistrátu, dopravnímu inspektorátu Policie ČR a České televizi Ostrava
nový dopis s upozorněním na možnost uskutečnění protestní akce. Sepsáním dopisu AS pověřil doc.
Kutnohorskou. 

7. Kvalitní evaluaci výuky studenty AS nadále považuje za jednu z priorit OU a opakovaně zdůrazňuje, že ve
stávající podobě by neměla pokračovat. 

8. Ve věci stravování zaměstnanců OU senát zaujímá následující stanovisko: AS se domnívá, že hodnota
stravenky SodexhoPASS by skutečně měla být zvýšena na 50 Kč s 50% přispěním ze strany
zaměstnavatele. Stávající způsob stravování v menze VŠB v budově D však AS považuje za vyhovující a
nevidí potřebu jej měnit (tj. příspěvek na oběd/večeři činí 25 Kč, za příslušný daný den zaměstnanci
nepřísluší nárok na stravenku Sodex). 

9. AS bere na vědomí informaci Mgr. Kristinikové z ZSF ze dne 3.11. 2003, že zápisy ze zasedání tamního
senátu jsou pravidelně zveřejňovány na Intranetu. AS projednal tuto záležitost již na svém zasedání 12. 11.
2003, ale pro naléhavost jiných úkolů se zpráva o tomto projednání nedostala do zápisu. 

10. AS se seznámil s dopisem týkajícím příspěvku na ubytování studentů a upozorňuje na možnost komunikace
v této záležitosti přímo s prorektorkou pro studium, dr. Srpovou. 

11. AS na svém zasedání zvolil nového místopředsedu AS OU (za doc. Baara), kterým se stal dr. Drozd. Do
funkce byli navrženi dva kandidáti: dr. Přádka z ZSF a dr. Drozd z PřF (výsledky hlasování: dr. Přádka 6
hlasů, dr. Drozd 6 hlasů; o volbě rozhodl los ve prospěch dr. Drozda). 

12. AS sestavil plán práce do června 2004. 



Plán práce AS OU únor –červen 2004 

únor

Seznámení se se záměry rozvoje areálu Zábřeh (děkan ZSF OU doc. Horáček) 
Hlasování o rozpočtu OU
Vystoupení rektora OU doc. Pánka
Představení kandidátů na prorektory na období 2004-2007 (budoucí rektor OU doc. Baar)

březen
Výroční zpráva OU 
ISIC karty
Upozornění na organizační problémy knihovny z pohledu studentské komory (Hofírek)

duben
Dlouhodobý záměr OU a jeho aktualizace 
Hlasování o mzdovém předpisu
Evaluace výuky –hodnocení za zimní semestr

květen Návrhy na úpravu statutu AS OU (Kutnohorská) 
Ekologizace provozu OU

červen Hodnocení činnosti AS OU za školní rok 2003/2004

Příští zasedání AS OU v pondělí dne 16.února 2004 v 15 hod. v budově děkanátu Zdravotně sociální fakulty OU, ul.
Syllabova 19, Ostrava –Zábřeh, místnost 107 (přízemí). 
Zapsala: Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


