
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

2. července 2007 
 
Přítomni: UK 10 , SK 6, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Janáček, prorektor ing. Kazík, prorektorka doc. 
Málková, kvestorka ing. Poloková, doc. Foltýn, doc. Grossman, dr. Sibinský 
   
 
Program: 
1. Projednání vzniku Fakulty umění OU 
2. Disciplinární řád PřF OU 
3. Pracovní verze Strategie komunikace vysoká škola - student 
 
 
Bod 1 
Text: Projednání vzniku Fakulty umění OU 
 
Rektor seznámil AS OU s problematikou vzniku fakulty. Hlavní akreditační komise 
souhlasila se vznikem jedné fakulty (ekonomické důvody, obava před expanzí množství 
studentů na úkor kvality). Na základě rozhodnutí akreditační komise začaly přípravné práce 
pro zřízení Fakulty umění OU. Zpracovány byl vnitřní předpisy, které fakulta ze zákona musí 
mít. Statut byl doplněn o dvě přílohy: Cizojazyčné názvy Fakulty umění Ostravské univerzity 
v Ostravě a Princip rozdělování rozpočtu Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě 
(Příloha 1 a 2).  
 
Diskuse:  
Slovák se dotázal, zda je nutné zároveň navrhovat vnitřní předpisy fakulty. Rektor sdělil, že 
základním problémem je Volební a jednací řád AS FU, kdy vznikne problém bipolární fakulty 
a tím otázka, kdo má předpisy zřídit a kdo je schválí.  
 
Volební a jednací řád AS FU  
Vozník vznesl připomínku k par. 3, odst. 5: Proč by se studenti nemohli podílet na volbě 
předsedy AS FU. Rektor připomínku akceptoval. Není jasné dělení na prvního a druhého 
místopředsedu, když nejsou stanoveny pravomoce. Vozník navrhuje místopředsedu za SK a 
AK AS. Smolka upozornil na formulaci v par. 5, odst. 2, kdy místo „schvaluje vnitřní 
předpisy“ má být správně uvedeno „schvaluje návrh vnitřních předpisů“. Rektor sdělil, že  
formulaci lze změnit. Zároveň rektor doporučil zvážit, zda neschválit první verzi řádu, která 
neodporuje zákonu. Předložený návrh je připraven v souladu se zákonem. Drozd doporučil 
projednat ty chyby, které by byly v rozporu se zákonem. Rektor sdělil, že v případě 
nepřítomnosti předsedy AS FU budou mít oba předsedové stejné pravomoce v pořadí 
místopředseda AK, místopředseda SK. Vozník upozornil, že v par. 11, odst. 6 není jasné 
uvedeno, co se bude dít s dalšími kandidáty, kteří budou mít nižší počet bodů než první čtyři.  
V par. 13, odst. 1 by mělo být správně uvedeno, že jednání AS je veřejně přístupné.  
 
Řád disciplinární komise FU OU 
Vozník upozornil, že v par. 2, odst. 6 jsou rozpory. V případě, že komise je čtyřčlenná, jak je 
to s předsedou. Rektor přislíbil zapracovat, že komise bude čtyřčlenná. Vozník poukázal, že v 
par. 4 není formulováno, zda se může student hájit. Smolka upozornil na formulaci „pokud 
není rozhodnuto jinak“ v par. 4, odst. 1, kdy není jasné, k čemu se tato formulace vztahuje. 



Rektor doporučil toto ponechat, protože komise nemůže jednat bez studenta a rozhodnutí se 
týká toho, zda jednání bude veřejné nebo neveřejné.  
 
Statut Fakulty umění OU 
Vozník doporučil vyškrtnout par. 4, odst. 4, který pochází ze starého znění zákona. V par. 11, 
odst. 2  navrhl ponechat rozhodnutí o složení kolegia děkana na děkanovi a doplnit 
místopředsedu SK.  
 
Příloha 2: Cizojazyčné názvy FU OU 
Bylo upozorněno na překlad názvu fakulty v angličtině. Prorektor Janáček uvedl, že název 
vznikl tak, aby se nezasahovalo do znění překladu názvu filozofické fakulty. Grossmann 
sdělil, že se diskutovalo o delším názvu, ale bylo přistoupeno na zkrácení názvu. 
 
Jednací řád Umělecké rady FU OU - bez připomínek 
 
Rozpočet fakulty 
Klimeš sdělil, že rozpočet je v pořádku, ale objevily se drobné chyby: v roce 2007 je příjem 
34 mil., v roce 2008 40 mil. Rektor uvedl, že část provozu IPUS je přerozdělována z PdF. 
Tato část prostředků a učitelů bude převedena na novou fakultu. Převedení části rozpočtu 
proběhne 1. 9. 2007.  
 
Usnesení:  

1.  AS OU na návrh rektora OU v souladu se Zákonem č.111/98 Sb. zřizuje ke dni 
1.8.2007 Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FU OU) a to 
v souladu s předloženým Projektem vzniku Fakulty umění, který je přílohou zápisu 
z jednání AS OU.  

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

2. AS OU schvaluje vnitřní předpisy Fakulty umění, předložené rektorem OU 
v následující struktuře: 
• Statut Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, včetně jeho příloh, 
• Volební a jednací řád Akademického senátu FU OU,  
• Jednací řád Umělecké rady FU OU, 
• Řád disciplinární komise FU OU.  

 
Hlasování:  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 

3. AS OU na návrh rektora OU ruší ke dni 31.8.2007 Institut pro umělecká studia (IpUS) 
s tím, že pracovně právní vztahy pracovníků OU zařazených do IpUS budou k termínu 
1.9.2007 v plném rozsahu převedeny na FU OU a studenti OU studující ve studijních 
oborech akreditovaných na OU a realizovaných na IpUS budou po registraci vnitřních 
předpisů OU legalizujících vznik FU a po změně místa akreditace uvedených oborů na 
studijní obory FU zapsáni na stejné studijní obory akreditované na FU.  

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



4. AS OU schvaluje převedení zůstatku rozpočtu IpUS schváleném AS OU pro rok 2007, 
po jeho zrušení do rozpočtu FU pro rok 2007.  

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

5. AS OU na návrh rektora OU schvaluje následující změny vnitřních předpisů OU, 
související se vznikem FU: 
• Příloha č. 6 Statutu OU, článek 1., odstavec (1), část a): 

o Přidává se odrážka „ – Fakulta umění“ 
• Příloha č. 6 Statutu OU, článek 1., odstavec (1), část b): 

o Odstraňuje se odrážka „- Institut pro umělecká studia“.  
 
 
Hlasování:  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
Bod 2 
Text: Disciplinární řád PřF OU 
 
Vozník informoval, že zásadní změna byla provedena v par. 4, odst. 1: v případě rovnosti 
hlasu rozhoduje hlas předsedy.  
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje disciplinární řád PřF OU. 
 
Hlasování: 
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
Bod 3 
Text: Pracovní verze Komunikace 
 
Diskuse: Drozd se domnívá, že toto mělo být předloženo vedení OU, prorektorovi Kazíkovi. 
Některé připomínky dle Drozda mohou vzniknout subjektivním náhledem. Haška upřesnil, že 
materiál byl předložen vedení OU, fakult a CIT. Vycházelo se ze zkušeností ostatních 
studentů a mimouniverzitních fór. Cílem bylo doporučit, jak dál by se mohl vyvíjet systém. 
Jde o doporučení, materiál je k diskuzi. Prorektor Kazík uvedl, že materiál byl zapracován. 
Vznikly oponentní týmy, které zpracovaly klíčové úkoly do konce roku 2007. Tyto se budou 
ve druhém pololetí realizovat. Prorektorka Málková doplnila, že existují  další priority, které 
jsou důležitější pro řešení.  
 
Usnesení:. AS OU bere předložený materiál na vědomí a doporučuje implementaci možných 
změn.  
 
Hlasování:  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 



 
Příští zasedání AS OU: 17. 9. 2007 ve 14 hodin 
Součástí programu bude projednání Volebního a jednacího řádu AS, doplnění členů z PdF a 
FF do SK. 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


