
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

18. února 2008 
 
Přítomni: UK 14, SK 7, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková 
 
Program: 
 

1. Studijní a zkušební řád OU. 
2. Informace o plnění Aktualizace DZ pro rok 2007. 
3. Zpráva o hlavních  činnostech nového vedení OU v roce 2007. 

 
 
 
Bod 1 
Text: Studijní a zkušební řád OU 
Prorektorka seznámila AS OU se změnami ve Studijním a zkušebním řádu OU.  
 
Diskuse: Vozník vznesl dotaz k článku 11, odstavci 2. Prorektorka uvedla, že množství 
studentů, kteří využívají třetí termín, je minimální, a proto byl zpět zaveden jeden řádný a 
jeden opravný termín. Klimeš sdělil, že není důvod nezařadit třetí zkouškový termín do 
Studijního a zkušebního řádu OU. Klimeš dále vznesl dotaz ke změně v článku 20, odstavci 8. 
Prorektorka uvedla, že existuje směrnice k zápisu předmětů, kdy je studentům ukončeno 
studium, pokud si nezapíšou předměty z následujícího semestru. Ukázalo se, že většina 
studentů, kteří nezískali kredity, se nezapsali do následujícího semestru. Deklarováno je, že 
studenti kombinovaného a distančního studia mají dosáhnout stejné kvality jako studenti 
prezenčního studia, tudíž mají stejná pravidla jako pro prezenční studium. Klimeš sdělil, že 
někteří využívají možnost získat kredity v letním semestru, proto je vhodné zachovat kontrolu 
plnění studijních povinností u kombinovaného a distančního studia po letním semestru. Drozd 
rovněž doporučil ponechat tuto možnost kontroly po LS. Míčan se dotázal k možnosti 
vypisování termínů zkoušek až ve zkouškovém období. Prorektorka uvedla, že jde o 
zachování regulérnosti ve vypisování termínů. Pokud je tento bod splněn, lze vypisovat 
termíny v průběhu zkouškového období. Slovák položil otázku, zda jsou nutné u bakalářských 
prací dva posudky. Prorektorka sdělila, že zůstaly dva posudky pro zajištění objektivního  
posouzení kvality práce. Rektor uvedl, že bakalářských studentů bude přibývat a lze souhlasit, 
že bude jen jeden posudek, který nesmí být vypracován vedoucím bakalářské práce. Vozník 
se dotázal k článku 14, odstavci 15. Uvedl, že existují školy, kde je možné přistoupit ke státní 
závěrečné zkoušce i v případě, že nebyla obhájena závěrečná práce. Prorektorka sdělila, že 
nelze zvažovat změnu rovněž s ohledem na případné prodlužování délky studia na OU. 
Rektor uvedl, že obhajoba a státnice jsou dvě nezávislé věci. Pokud není věcný důvod, není 
nutné tuto posloupnost zachovat a bod lze vypustit. 
Z diskuze vyplynulo, že řešit se bude změna počtu posudků u bakalářských prací a oddělení 
obhajoby závěrečných prací od státních závěrečných zkoušek.  
 
Usnesení: Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě schvaluje změnu článku 11, 
odstavce 2 do původního znění.  
 
Hlasování:  
Pro:  13 Proti: 6 Zdrželo se: 2 



Usnesení: Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě schvaluje změnu článku 20, 
odstavce 8 do původního znění.  
 
Hlasování:  
Pro:  19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
  
 
 
Bod 2 
Text: Informace o plnění aktualizace DZ pro rok 2007 
Rektor informoval, že aktualizace je přejatá od minulého vedení. Byl předložen přehled 
reálného plnění DZ v současné době. Pro aktualizaci roku 2008 je za konkrétní úkoly 
zodpovědná konkrétní osoba, která rozpracovala příslušné body. V aktualizaci pro rok 2007 to 
nebylo možné takto udělat, proto byly některé body realizované, plněné částečně nebo 
nesplněné. K bod 1.2 (Chittussiho 10) rektor uvedl, že řešení se táhne 4 roky. Situace je 
komplikovaná,  protože došlo k redukci financí MŠMT pro investiční akce. Investiční akce je 
zařazena do akcí financovaných od roku 2010. S MŠMT budou probíhat nová jednání.   
 
Diskuze: Šimčíková se dotázala k bodu 1.4. Rektor sdělil, že  závazek je nereálný. Je 
připraven prostorový generel, který by řešil dislokaci celé OU. Generel je problematický 
z hlediska získání finančních prostředků. Do konce roku 2008 bude zpracován variantní 
generel, aby FF a PdF byly dostatečně prostorově saturovány. Závisí to na schválení 
operačních programů. 
 
Usnesení: AS OU bere na vědomí sdělení informace o plnění aktualizace DZ pro rok 2007. 
. 
Bod 3 
Text:  Zpráva o hlavních činnostech nového vedení OU v roce 2007 
 
Diskuze: Drozd uvedl, že k hodnocení kvality VaV na OU má skeptický přístup. Obecné 
hodnocení funguje jen na několika institucích, které mají podobné vědecké výstupy. Dotázal 
se, zda existuje konkrétní představa, jak by hodnocení na OU mělo vypadat. Rektor uvedl, že 
na PřF vznikl záměr hodnocení kvality na základě IS, ale výsledek byl v rozporu s 
očekáváním. Na OU bylo přijaté řešení, které bralo zkušenosti z neúspěchu na PřF OU. 
Výsledkem bylo namodelování systému na jedné katedře, kde bylo zjištěno, že se objevily 
další problémy. V tuto chvíli jsou odstraňovány problémy, které se projevily na jedné katedře. 
Cílem je pomocí iteračního způsobu nastavit systém tak, aby byly získány reálné hodnoty. 
Systém nebude klasifikovat lidi. Jde o podporu pro řízení jednotlivých celků. Jde o pomocný 
systém. Do konce tohoto roku by měl být systém prověřen na celé univerzitě. Je nutné 
sledovat efektivitu našich činností. Zařazena je rovněž studijní oblast.  
Míčan – ZSF – co se chystá. Fakulta sociálních studií – pozitivní stanovisko akreditační 
komise. Oficiální dokumenty budou předkládány na březnovém nebo dubnovém zasedání AS 
OU. Noga – sociologický průzkum vnímání značky OU. Rektor – výzkum byl zadán mediální 
agentuře. Poznakty vedly k tomu, že se změnila komunikace s vnějškem a s médii. Listy OU 
byly redukovány. Klíčově je potřeba oslovovat externí subjekty – vznikly Newsletter, kde 
jsou stručně uváděny klíčové záležitosti.  
 
 
Usnesení: AS OU bere na vědomí zprávu o hlavních činnostech. 
 



 
 
Bod 4 
Text: Různé 

1. Prorektorka: 27.2. budou představeny výsledky evaluace. 
2. Dostál – stanovisko – právnička dodá. 

 
Výjezdní zasedání: 28.–29. 3. 2008 
Příští zasedání AS OU: 3. 3. 2008 mimořádné zasedání, 14 hod.  
Program – výsledek průzkumu PR. 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


