
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

19. ledna 2009 
 
Přítomni: UK 17, SK 5, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor dr. Fojtík, kvestorka ing. Poloková 
 
 
 
Program:  

1. Hlavní úkoly vedení OU pro rok 2009 
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2008 
3. Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2008 
4. Předběžná informace o rozpočtu OU na rok 2009 
5. Změna statutu – hlavní směry výzkumu 
6. Různé 

 
 
 
 
 
Bod 1 
Text: Hlavní úkoly vedení OU pro rok 2009 
 
Rektor prezentoval hlavní úkoly vedení OU pro rok 2009 v oblasti rozvoje univerzity, 
vzdělávání, výzkumu a řízení. Tyto úkoly byly projednány na Kolegiu rektora v lednu roku 
2009 a byly jednomyslně přijaty. 
 
Usnesení: 
AS OU souhlasí s obsahem hlavních úkolů vedení OU pro rok 2009. 
 
Hlasování: 
Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
Bod 2 
Text: Zpráva o plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2008 
 
Rektor předložil AS OU zprávu o plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2008. 
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů vedení OU pro rok 2008. 



Bod 3 
Text: Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2008 
 
Vedení OU předložilo AS OU zprávu o plnění Aktualizace DZ OU na rok 2008. 
 
Diskuse:  
Bogoczová se dotázala na separaci odpadu. Poukázala na to, že v aktualizaci DZ je uvedeno 
„splněno částečně“, ale na budově D se odpad netřídí. Rektor uvedl, že má smysl řešit 
záležitosti s reálným efektem, např. zateplování budov. Separace odpadů je problematická. 
Pro skutečný efekt jsou vyžadovány provozní změny, další finanční náklady, řešení zvláštních 
smluv s firmami odvážejícími odpad. Otázkou zůstává, jak firma nakládá dál se separovaným 
sběrem. Finanční analýza byla zpracována na PřF. V této fázi je zavedení razantního systému 
separování odpadu nereálné a neefektivní. Drozd uvedl, že na PřF se došlo k závěru, že třídění 
odpadu má další význam, a to vliv na výchovu studentů. Dostál vyjádřil nesouhlas s tvrzením, 
že tříděný odpad končí na skládce. Kvestorka uvedla, že OU na většině budov částečně třídí 
odpady na odpad komunální a odpad spalitelný. S ohledem na uvedenou informaci se Drozd 
dotázal, proč není uvedeno v plnění aktualizace třídění odpadu. Rektor doporučil, aby se 
studií separování odpadů zabývala PřF. Drozd uvedl, že významnost třídění odpadu závisí na 
jeho celkovém vyprodukovaném množství. Dolný doplnil, že chybí audit s konečnými čísly.   
Závěr: AS OU se obrátí na PřF s žádostí o dodání materiálů týkajících se třídění 
separovaného odběru. Zohledněny budou závěry komise. 
 
Drozd se dotázal na podporu CŽV a na informační systém. Rektor sdělil, že každá fakulta si 
řešila původně přístup k informacím individuálně. Nový systém je na webu OU, což 
poskytuje uchazečům ucelené informace o CŽV na univerzitě. Drozd poznamenal, že chybí 
na novém webu průvodce stránkami.   
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí zprávu o plnění Aktualizace DZ OU na rok 2008. 
 
 
 
Bod 4 
Text: Předběžná informace o rozpočtu OU na rok 2009 
 
Rektor komentoval předběžnou informaci o rozpočtu pro rok 2009. Informoval o principech 
financování studentů a příjmech OU v dotacích za studenty, absolventy a specifický výzkum. 
Ve srovnání s loňským rokem je určité navýšení rozpočtu. Letos jsou překročení studenti  
odpočítávaní s průměrným koeficientem univerzity.  
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí zprávu o předpokládaných příjmem OU pro rok 2009 ze státní dotace. 
 
 
 
 



Bod 5 
Text: Změna statutu – hlavní směry výzkumu 
 
Rektor předložil hlavní směry výzkumu schválené VR OU.  
 
Diskuse: 
Drozd se dotázal na podporu hlavních směrů výzkumu. Rektor sdělil, že způsob podpory je 
uveden v hlavních úkolech pro rok 2009. Höflerová vznesla dotaz na historii tvorby hlavních 
směrů výzkumu. Prorektor uvedl, že na základě odsouhlasených kritérií fakulty předložily své 
návrhy, které byly následně projednány a vyhodnoceny na VR. Rektor doplnil, že tento proces 
probíhal v loňském roce dvakrát. Původní hlavní směry výzkumu byly archaické a nebyl 
jasný jejich původ a opodstatnění. Noga se zeptal, jak vypadá podpora směrů výzkumu. Dle 
rektora vzniká problém v případě finanční podpory, protože dojde ke snížení rozpočtu fakult. 
Centralizovanou podporu je nutné zvážit s ohledem na efekt. První podpora je zaměřena na 
nákup centrálních databází bez omezení v rámci OU. Höflerová se dotázala, co zastřešují 
jednotlivé směry. Rektor uvedl, že jde o týmy, které naplnily stanovená kritéria, mají svou 
historii a mají aktivní výzkum. Noga se zajímal, zda je možné se připojit k aktivitám 
uvedeným v hlavním směru. Rektor reagoval, že je možné se obrátit přímo na reprezentanta 
příslušného směru. Fakulta může předložit návrh dalšího hlavního směru výzkumu. Seznam je 
otevřený, ale výzkum musí být tvořen určitou kritickou masou a mít své výsledky.  
 
Usnesení:  
AS OU schvaluje novou přílohu č. 8 Statutu OU Vnitřních předpisů Ostravské univerzity 
v Ostravě předloženou rektorem OU. 
 
Hlasování:  
Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
Bod 6 
Text: Různé 
 
1. FSS: Podle informací nebyl zvolen děkan FSS. Drozd požádal zástupce AS FSS 
o upřesnění. Bylo sděleno, že je vyhlášena nová kandidátka. Uzávěrka je 6. 2. 2009  
a 18. 2. 2009 proběhne nová volba děkana.  
 
2. Odměny: Drozd informoval, že členům AS OU byly mimořádně vyplaceny odměny za 
práci v AS OU v roce 2008. 
 
3. Omluva ze zasedání AS OU: Omluvu ze zasedání AS OU je nutné zasílat na e-mail 
předsedy a jednatelky AS OU.  
 
4. Setkání akademické obce: Na příštím zasedání AS OU budou předloženy stručné body pro 
prezentaci činnosti AS OU za celé funkční období.  
 
 
Příští zasedání AS OU: 2. 2. 2009 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


