
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

20. září 2010 
 
Přítomni: UK 20, SK 8, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, kvestorka ing. Poloková 
 
 
Program:  
1. Příprava volby kandidáta na rektora 
2. Projednání a schválení Dlouhodobého záměru činnosti OU na období 2011–15 
3. Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2011 
4. Výsledky studentské evaluace výuky 
5. Návrh odměn pro členy SK RVŠ za OU 
6. Různé  
 
 
Bod 1 
Text: Příprava volby kandidáta na rektora  
(volba komise, stanovení data volby, vyhlášení voleb) 
 
Usnesení: Členy volební komise pro volbu rektora budou: Drozd, Srnová, Smolka, Mrázková, 
Čiháková, Kazík, Jandačka, Foltýn.  
 
Hlasování:  
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Výsledek hlasování: Schváleno 
 
Usnesení: Volby proběhnou 15. 11. 2010, případný náhradní termín bude 19. 11. 2010. 
Návrhy na kandidáta na rektora se mohou podávat do 18. října 2010 do 1400 hodin. Kandidát 
nemusí být z řad členů akademické obce. 8. listopadu v 15:00 se bude konat představení 
kandidátů akademické obci.  
 
Hlasování:  
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Výsledek hlasování: Schváleno 
 
Bod 2 
Text: Projednání a schválení Dlouhodobého záměru činnosti OU na období 2011–15 
Na základě požadavku MŠMT zpracovalo vedení OU návrh Dlouhodobého záměru činnosti 
OU do roku 2015. Tento návrh vychází se stávající situace OU, z výhledu rozvoje sektoru 
vysokého školství v ČR a z podkladových materiálů MŠMT k záměrům rozvoje terciárního 
vzdělávání. Předkládaná koncepce byla připomínkována všemi fakultami OU a její konečné 
znění bylo jednomyslně doporučeno Kolegiem rektora. Materiál musí být předložen MŠMT 
do 30. 9. 2010. 
 
Diskuse:  
Rektor OU zdůraznil, že je obtížné stanovit za současného stavu Dlouhodobý záměr. Záměr 
předložený senátu sleduje dva základní cíle: zlepšit vědeckou kvalitu OU a pokusit se udržet 
v kategorii VŠ, které mají všechny stupně studia, včetně doktorských programů. 
Legislativní komise proti návrhu nemá výhrady. 



Kazík navrhl více zdůraznit provázanost Záměru se SWOT analýzou, zvláště v její části 
týkající se vnějšího ohrožení a silných a slabých stránek OU. Rektor odpověděl, že není nutné 
tyto věci explicitně v textu uvádět, jsou skryty v mechanismu tvorby Záměru. 
Rumpel se zeptal, zda se počítá s podporou vědecké činnosti a zapojování do projektů. Rektor 
reagoval, že programy a institucionální podpora, které byly na OU dříve, nevedly 
k žádoucímu výsledku. Jedinou smysluplnou podporou vědecké činnosti je vytvořit vhodné 
portfolio zaměstnanců. Individuální podpora vědecké činnosti existuje, existují také 
projektová oddělení. S novým systémem centrální podpory se nepočítá. Univerzita bude 
vytvářet cílené podpory pro konkrétní projekty. 
Rumpel dále poznamenal, zda nemá OU příliš mnoho budov vzhledem k budoucímu 
demografickému vývoji a zda zbytečně nenavyšuje jejich kapacity. Podle rektora se v této 
chvíli staví pouze Chittussiho. Ostatní budovy se jen rekonstruují, což je v této chvíli 
výhodné, neboť můžeme použít peníze EU. Kapacitu zvyšuje pouze rekonstrukce bývalého 
porodnicko-gynekologického oddělení, což je však nezbytné pro novou lékařskou fakultu.  
 
Usnesení: AS OU po projednání schvaluje Dlouhodobý záměr OU na období 2011–15 
předložený rektorem OU. 
 
Hlasování:  
Pro: 28 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Výsledek hlasování: Schváleno 
 
Bod 3 
Text: Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2011 
Na základě požadavku MŠMT zpracovalo vedení OU Aktualizaci dlouhodobého záměru OU 
na rok 2011, vycházející z Dlouhodobé koncepce OU do roku 2015. Tento materiál je 
zpracován ve struktuře doporučené MŠMT a s prioritami respektujícími priority stanovené 
MŠMT. Po projednání na všech fakultách OU byl materiál jednomyslně doporučen Kolegiem 
rektora. 
 
Diskuse:  
Rektor uvedl, že Aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru. Drozd se zeptal, zda 
některé úkoly nejsou psány příliš konkrétně, zda by neměly být obecnější. Rektor uvedl, že na 
rozdíl od Dlouhodobého záměru jeho Aktualizace by měla být konkrétní a kontrolovatelná. 
Drozd se zeptal na rozvojové projekty. Rektor uvedl, že OU předloží šest projektů, není však 
jasné, zda je ministerstvo bude v příštím roce financovat. 
 
Usnesení: AS OU po projednání schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměr OU pro rok 2011 
předloženou rektorem OU.  
 
Hlasování:  
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Výsledek hlasování: Schváleno 
 
Bod 4  
Text: Výsledky studentské evaluace výuky 
Rektor doporučil odložit tento bod na příští zasedání, což Senát akceptoval. 
 
 
 
 
 



Bod 5 
Text: Návrh odměn pro členy SK RVŠ za OU 
SK AS OU v souladu s předsedou AS OU navrhuje udělit odměnu za činnost zástupcům OU 
ve Studentské komoře Rady vysokých škol. Studentská komora AS OU navrhuje obdobný 
systém stipendií, jaký funguje v AS OU, a to i ve stejné výši, jako mají členové SK AS OU. 
V současné době je SK RVŠ ve stálém zasedání  2009–2011. Proto SK AS OU navrhuje 
vyplacení stipendií zástupcům OU od roku 2009 do června 2010. Ondřej Haška se celkově 
zúčastnil 27 schůzí SK RVŠ a Eva Černochová celkem 5. Předsedkyně SK AS OU dále 
navrhuje také mimořádnou odměnu pro Ondřeje Hašku za výkon funkce místopředsedy SK 
RVŠ ve výši 3000 Kč. 
 
Diskuse:  
Srnová uvedla, že předložený návrh je kompromisem vycházející z diskuse mezi SK, 
zástupcem Haškou a Drozdem. Drozd se zeptal na vztah AS OU a SK RVŠ. Kvestorka 
uvedla, že je povinností nominující VŠ vysílat zvoleného zástupce a platit jeho služební cesty. 
Odměny OU nikdy nevyplácela, jen tyto náhrady. Podle rektora nejde o zástupce OU, nýbrž 
AS OU, vedení OU pouze administruje jeho činnosti. Pavelčíková navrhla, že pokud budou 
členové SK RVŠ placeni, měli by podávat senátu pravidelné informace a senát by je měl jasně 
úkolovat. Podle Drozda by mělo jít o zástupce SK a měli by tedy být ve vztahu k ní. Srnová 
potvrdila, že SK AS OU dostává od Hašky pravidelné podrobné zprávy. Novák navrhl, aby 
jednou ročně SK informovala senát o činnosti zástupce. Drozd celou věc projedná 
s kvestorkou. 
 
Bod 6 
Text: Různé 
 
1. Krácení rozpočtu univerzity na letošní rok 
MŠMT informovalo, že z jeho nutných úspor 1,5 miliardy Kč připadne 1 miliarda na VŠ. OU 
proto možná nedostane 7,8 miliónů z původně přidělených korun na provozní prostředky. 
Není zatím právně jisté, zda to MŠMT může udělat. Rektor proto doporučuje počkat, návrh 
krácení rozpočtu předloží, až bude jasné, že k němu dojde. 
 
2. Režijní náklady u projektů 
Rumpel se zeptal na uplatňování směrnice rektora 144/2010, zda se musí 10 % režie platit 
projektovému oddělení i ze sponzorského daru a zda režijní částku do požadovaných 10 % 
bude muset katedra doplatit, jestliže jde o starý projekt, který byl podán před onou směrnicí, 
jak požaduje projektové oddělení PřF. Rektor a kvestorka uvedli, že ze sponzorského daru 
v žádném případě a že směrnice pochopitelně nemůže platit retrospektivně pro již podané 
projekty. Pro nové projekty je podle této směrnice možné v individuálním případě dohodnout 
jiné podmínky, než je 10% částka na režii. 
 
3. Změna senátora 
Neboť doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc., ukončil pracovněprávní vztah s OU, přestal být 
členem AS OU. Na jeho místo nastoupil náhradník Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 
 
 
Příští zasedání AS OU: 18. 10. 2010, 14 hod. v Aule OU 
 
Zapsal: Smolka 
Verifikoval: Drozd 

 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 20. září 2010 

 
KAP 

FU 

doc. MgA. Dušan Foltýn omluven 
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 
MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 
MgA. František Kowolowski zúčastnil se 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 
prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 
Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 
PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnila se 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 
Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. omluven 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. omluvena 
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. zúčastnil se 

LF 

prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. zúčastnila se 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. zúčastnila se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 
Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 
Mgr. Iva Kuzníková zúčastnila se 
Mgr. Tomáš Šobáň omluven 

 
 
 
SK 

FU 
Zuzana Tvrzníková - 
Petra Křivánková - 

FF 
  
Bc. Jana Bolková zúčastnila se 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 
  

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 
Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Lucie Prokešová zúčastnila se 
Andrea Tenglerová zúčastnila se 

FSS 
Markéta Čiháková zúčastnila se 
Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


