
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

20. 6. 2005

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 10 
Komora studentů: 3 
Hosté: rektor OU, doc. Baar; prorektor OU, doc.Dvořák

Program:

1. Koncepce udržitelného rozvoje OU (dr. Mácha, doc. Baar).
2. Evaluace výuky (doc. Málková)
3. Různé:

ubytovací stipendia,
program zasedání AS OU dne 19. 9. 2005.
• Dlouhodobý záměr OU, prof.Močkoř, doc.Klimeš 
• Koncepce PdF OU v návaznosti na Dlouhodobý záměr OU, děkan doc.Janáček
• Komplexní  vyhodnocení nákladů na výzkumnou činnost na OU na jednotlivých

fakultách a katedrách (s použitím poměrů A:B), kvestor Ing. Turza
• Hodnocení akademického roku 2004/2005, rektor doc.Baar

BOD 1    
Dr.  Mácha  v  úvodu  seznámil  přítomné  s průběhem  „kampaně“  na  podporu  koncepce
udržitelného rozvoje. 
Doc. Dvořák seznámil AS se členy komise, která se podílí  na projektu, dále informoval o
dvou oblastech, v nichž vedení OU podniklo již jistá opatření: 1) energetický audit, 2) odpady
(nejsou využity možnosti dalšího třídění odpadu). Komise se v září sejde nad dalšími návrhy.
Diskuse:
Doc. Klimeš upozornil  na název projektu, který je podle něj matoucí, na časové rozvržení
realizace projektu a na nutnost vyvolat spontánnější a přínosnější diskusi.
Usnesení: 
AS bere na vědomí informace poskytnuté doc. Dvořákem.

BOD 2  
V zastoupení  doc.  Málkové  zprávu  o  průběhu  evaluace  přednesl  p.  Vozník.  AS  měl
k dispozici textovou oporu (Příloha 2 a 3).
Diskuse:
Doc. Dvořák vznesl dotaz na propagaci evaluace mezi učiteli  (zodpovězeno: učitel by měl
studenty k evaluaci ve výuce nabádat).
Doc. Tvrdík se zeptal na kritéria hodnocení a na představu o tom, jak se naloží s výsledky
hodnocení (odpověď: „zpětná vazba“ u samotných vyučujících, informace pro VK). 
Dr. Mácha navrhl oslovit VK a požádat je, aby obešli všechny ročníky studujících v předmětu
a upozornili na nutnost evaluace. 



Doc. Klimeš podpořil předchozí návrh a doporučil provést příslušné „školení“ pro VK. Doc.
Dvořák upozornil na princip všeobecné dostupnosti výsledků.  
Usnesení:
AS vzal na vědomí přednesenou zprávu.

BOD RŮZNÉ  
-  Ve schvalování návrhu na poskytování  ubytovacích stipendií  hlasovalo on-line PRO 13,
PROTI 1 a ZDRŽEL SE 1. Návrh byl schválen.
Diskuse:
Doc. Dvořák upozornil na skutečnost proměnnosti kritérií přidělování prostředků MŠMT, což
vyvolá změnu předpisů i na OU.

- AS byl seznámen s návrhem děkanky FF, doc. Mrhačové, který se týkal funkčního období
pro VK, a podpořil ho v následném hlasování. Jedná se o předpis FF OU.Výsledky hlasování:

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

- Rektor OU podal informace o posledním, výjezdním zasedání KR:
Za  důležité  rektor  považuje  stanovení  preferencí  pro  vědecko-výzkumnou  činnost
jednotlivých fakult (s perspektivou získání většího počtu dlouhodobých záměrů než doposud).
Ve studijní oblasti lze předpokládat omezení (ze strany MŠMT) limitu přijatých studentů, což
bude mít dopad na rozpočet. 
Doc. Dvořák doplnil sdělení rektora o informace ze zasedání RVŠ.

- Dr. Vaněk měl dotaz na rektora týkající se „omezení“ výuky odborných předmětů na PdF
(zodpovězeno: omezení, resp. eliminace studia učitelství pro střední školy, a naopak i tlak
na  posílení  neučitelských oborů  v bakalářském stupni  -  podobně jako na  FF a PřF  s
navazující Mgr. specializací učitelskou.

- MŠMT zaregistrovalo nový  Volební a jednací řád AS OU ze dne 2.5.2005

Příští zasedání AS OU se uskuteční v pondělí 19. 9. v     9.00  !!!   v zasedací místnosti rektorátu.  
Zapsala: Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


