
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

16. dubna 2007

Přítomni: UK 13 , SK 3, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor ing. Kazík
  

Program:

1. Návrh nového delegáta do Rady VŠ
2. Návrh na složení Vědecké rady OU
3. Různé

Bod 1
Text: Návrh nového delegáta do Rady VŠ

Rektor požádal o projednání a schválení návrhu na nového delegáta za OU do Rady VŠ místo
doc. RNDr. Dalibora Dvořáka, CSc. Jedná se o doc. Ing. Cyrila Klimeše, CSc., kterého
doporučil za člena pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení.

Diskuse: Smolka upozornil, že za univerzitu mohou být navrženi dva kandidáti. Za OU není
kandidát v plénu OU. Klimeš navrhl prorektora Kazíka. Návrhy kandidáta do pléna Rady VŠ
budou zváženy do příštího zasedání. 

Usnesení: AS odvolává z funkce doc. RNDr. Dalibora Dvořáka, CSc. a schvaluje nového
delegáta  za OU do předsednictva Rady VŠ.
 
Hlasování: 
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1

Bod 2
Text: Návrh na složení Vědecké rady OU

Rektor předložil návrh na složení vědecké rady.

Diskuse: Blahuta se dotázal, kdo předkládal návrhy na složení Vědecké rady OU. Rektor
odpověděl, že návrhy předkládala každá fakulta a prorektoři. Složení je vyvážené z hlediska
skladby oborů na OU. Smolka položil dotaz, proč má Institut pro umělecká studia jen jednoho
zástupce a PřF tři. Rektor informoval, že počet zástupců vychází ze síly jednotlivých oborů.
Institut pro hudební část má dva zástupce, což odpovídá váze oborů. 

Usnesení:. AS schvaluje předložený návrh složení členů vědecké rady OU.

Hlasování: 
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0



Bod 3
Text: Různé

1. Koncepce trvale udržitelného rozvoje OU a projekt Zelená univerzita
Dostál vznesl dotaz ohledně přípravy koncepce trvale udržitelného rozvoje OU a projektu
Zelená univerzita a připomněl, že rektor na březnovém zasedání v reakci na obdobný dotaz
přislíbil zjistit bližší informace v této záležitosti (viz zápis ze zasedání AS OU ze dne 19.3.
2007, bod 1). Rektor sdělil, že tato problematika bude projednávána na příštím kolegiu
rektora.

2. Aktualizace dlouhodobého záměru OU a výroční zpráva OU
Drozd se dotázal, kdy bude předložena aktualizace dlouhodobého záměru a výroční zpráva.
Rektor sdělil, že výroční zpráva musí být odeslána na konci května. K projednání bude
předložena v květnu na řádném zasedání senátu. Dále probíhá diskuze a zpracování hlavních
směrů dlouhodobého záměru OU pro rok 2008. Vytipovány budou klíčové úkoly pro rok
2008. Fakulty a rozvojové projekty se budou řídit tímto rámcem. Aktualizace dlouhodobého
záměru by měla být hotova během prázdnin. V případě vyhlášení rozvojových projektů bude
předložena na zasedání v červnu, v opačném případě v září. Základní verze by měla být
hotova v průběhu května.

3. Diktafon
Drozd sdělil informace související s používáním diktafonu. Pro potřeby zápisu bez
následného archivování zvukového záznamu není použití diktafonu v rozporu se zákonem.

Příští zasedání AS OU: 14. 5. 2007 v 15 hodin, 18. 6. 2007 v 13 hodin

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd


