
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

18. října 2010 
 
Přítomni: UK 15, SK 8, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, p. Haška 
(SK RVŠ) 
 
 
 
Program:  
1. Příprava voleb rektora OU 
2. Souhrnná informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 
3. Informace o připravované změně v metodice rozdělování rozpočtu pro rok 2011 – 
 stanovení počtu financovaných studentů 
4. Rozpočet OU r. 2010 – Rozpočtová změna č. 1 – Snížení příspěvku uk. „A+B“ pro 
rok 2010 
5. Čerpání rozpočtu OU k 16. 9. 2010 – Priority 1 a 2      
6. Výsledky studentské evaluace výuky za LS 2009/10 
7. Volební a jednací řád AS FF OU 
8. Různé 
 
 
Bod 1 
Text: Příprava voleb rektora OU 
Drozd informoval, že volební komise obdržela 7 platných návrhů na kandidáta na funkci 
rektora pro volební období 2011−2015. Navrženým kandidátem je ve všech dodaných 
návrzích prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Představení kandidáta na rektora proběhne  
8. 11. 2010 v 15 hodin v Aule OU. 
 
 
Bod 2 
Text: Souhrnná informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 
2010/2011 
Dle sdělení prorektorky stanovilo MŠMT v červnu 2010 závazná čísla pro financování 
studentů univerzit. Tato čísla vycházejí z modifikace stávající strategie MŠMT pro výpočet 
financovaných studentů. Na základě rozborů přidělených limitů dospělo vedení OU k závěru, 
že tyto limity nelze akceptovat. Po několika intervencích se podařilo výrazně zvýšit přidělené 
limity, a to i pro financování nových studentů oboru všeobecné lékařství. S novými limity 
byly fakulty seznámeny ještě před ukončením přijímacího řízení. Všechny fakulty byly 
upozorněny na skutečnost, že nebude možné tolerovat překročení těchto nových limitů, a je 
tedy jen záležitostí dané fakulty, zda příjme více studentů a bude následně finančně 
penalizována nebo bude směrná čísla respektovat.  
 
Diskuse:  
Drozd se dotázal na rozdíl mezi přepočítaným a fyzickým studentem. Prorektorka sdělila, že 
ze studentů se přepočítávají pouze půlroční studenti, tj. studenti, kteří studují déle než je 
standardní doba studia, ale ne déle než je standardní doba studia plus půl roku. Zvláštní 
studenti, tj. studenti, kteří studují déle, než je standardní doba studia plus jeden rok, se 
nezapočítávají vůbec. Rektor doplnil, že je připravována novela vysokoškolského zákona, 
která umožní použít peníze, vybírané od studentů za nadstandardní dobu studia, i na 



financování provozu školy. Uvažuje se i o zavedení tzv. zápisného do akademického roku, 
které by student platil při zápisu.   
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích přijímacího řízení pro akademický 
rok 2010/11. 
 
 
Bod 3 
Text: Informace o připravované změně v metodice rozdělování rozpočtu pro rok 2011 − 
stanovení počtu financovaných studentů 
Rektor informoval o modifikaci metodiky pro stanovení rozpočtu pro příští rok. Základní 
položkou rozpočtu OU nadále zůstává dotace MŠMT stanovená podle počtu financovaných 
studentů. Z tohoto důvodu jednou z nejdůležitějších částí metodiky rozdělování rozpočtu na 
jednotlivé fakulty je algoritmus pro stanovení financovaného počtu studentů jednotlivých 
fakult a způsob odpočtu nefinancovaných studentů. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 bude 
docházet ke změně metodiky stanovení počtu financovaných studentů ze strany MŠMT, bude 
následně docházet i ke změně stávající metodiky rozdělování dotace za financované studenty 
na OU. Nová metodika nestanovuje primárně limit na celkový počet studentů, ale limit 
financovaných studentů 1. ročníků zvlášť pro každý stupeň studia. Výsledkem je, že OU 
dostává dva limity pro každý typ studijního programu: limit nově přijatých do 1. ročníků a 
celkový počet studentů. Z tohoto důvodu vznikla nutnost stanovit algoritmus pro určení počtu 
studentů 1. ročníků a druhých a vyšších ročníků pro jednotlivé fakulty.  
 
Diskuse:  
Slovák uvedl, že ve výpočtu jsou určité nesrovnalosti. U navazujících magisterských oborů a 
doktorských oborů je větší část počtu studentů garantovaná a o druhou se soutěží dle tří 
zúžených kritérií: publikačních bodů, financí na VaV a podílu profesorů a docentů. Ukazatele 
VKM však zahrnují celkem 13 kritérií, takže vzniká otázka, zda se toto ve výpočtu na OU 
bude zjednodušovat. Ve druhé otázce se Slovák dotázal na podíl garantovaného počtu 
studentů a počtu studentů, o který se soutěží. V metodice ministerstva je uveden podíl  
90 % : 10 %. Proč je tedy zaváděn podíl 85 % : 15 %? Třetí dotaz se týkal toho, zda fakulta 
může do počtu studentů, které ztratí v navazujících magisterských oborech, dobrat studenty 
bakalářské.  
 
Rektor reagoval, že uvedené tři parametry tvoří 60 % váhy. Ostatní parametry by bylo složité 
zjišťovat a efekt by byl minimální, jelikož by se jednalo o malé počty studentů. Je možné ale 
přejít na více parametrů, i když se rektor nedomnívá, že by bylo nutné k tomuto přistoupit.  
Na druhý dotaz rektor odpověděl, že je to dáno tím, že v některých případech může být 
problém se zajištěním odpovídající kvality vědecké činnosti pro zajištění navazujících 
magisterských oborů. Cílem je podporovat ty obory, u kterých je odpovídající vědecké zázemí 
pro dostatečné zabezpečení navazujících magisterských oborů.  
Na třetí dotaz rektor reagoval, že rozdělována je celá volná kapacita bakalářů, tudíž nelze 
uvnitř dělat přesuny, protože bakaláři by se po přesunu z nedočerpaných magisterských a 
doktorských studentů dostali do nefinancovaných bakalářů. Slovák podotkl, že první dva 
argumenty, uváděné v metodice ministerstva, jdou proti PdF a metodika stanovení počtu 
financovaných studentů toto ještě prohlubuje. Rektor sdělil, že lze do ukazatelů zahrnout co 
nejvíce parametrů VKM, které jsou centrálně používány a budou jednoduše zjistitelné, ale 
pravděpodobně nedojde k výrazné změně počtu studentů.  
  
 



 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci o modifikaci metodiky stanovení počtu financovaných 
studentů pro jednotlivé fakulty. 
 
 
Bod 4  
Text: Rozpočet OU r. 2010 – Rozpočtová změna č. 1 – Snížení příspěvku ukazatelů 
„A+B“ pro rok 2010 
Rektor informoval, že dopisem MŠMT čj. 18565/2010-33 z 9. 9. 2010 bylo OU oznámeno 
snížení rozpočtů jednotlivým VVŠ ještě v roce 2010 v důsledku nutnosti zabezpečení snížení 
zátěže veřejných rozpočtů ČR, u každé VVŠ pak proporcionálně ve výši cca 1,73 %. Pro OU 
tato skutečnost znamená snížení příspěvku v ukazatelích „A+B“ o 7.833 tis. Kč, 
tj. z 454.503 tis. Kč na 446.670 tis. Kč.  
Snížení příspěvku je rozepsáno proporcionálně mezi všechny subjekty OU (fakulty, rektorát, 
UK, CIT) dle schválených principů rozpočtu pro rok 2010. Rozpis byl projednán dne 
13. 9. 2010 na kolegiu rektora s doporučením schválit dle návrhu. 
Rektor OU žádá AS OU, aby vzal na vědomí skutečnost snížení příspěvku v ukazatelích 
„A+B“ pro rok 2010 a schválil jeho snížení proporcionálně mezi všechny subjekty OU dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí snížení příspěvku dle ukazatelů „A+B“ pro OU v roce 2010  
o 7.833 tis. Kč a v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
v platném znění, schvaluje rozpis snížení příspěvku jednotlivým subjektům OU dle 
předloženého návrhu. 
 
Hlasování:  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 
Bod 5 
Text: Čerpání rozpočtu OU k 31. 8. 2010 – Priority 1 a 2      
Kvestorka sdělila, že doposud nemá strukturu, ve které by měla být data předkládána, proto 
byl soubor zaslaný v obvyklé podobě. Čerpání rozpočtu v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni  
31. 8. 2010 je předloženo dle chválených položek rozpisu rozpočtu pro rok 2010. 
V případě průběžného čerpání by náklady k výše uvedenému datu neměly překročit cca 67 %, 
což představuje období 8/12 roku. Z uvedených přehledů plyne, že žádná z celouniverzitních 
součástí (R, UK, CIT) ani v jedné z nákladových položek tuto hodnotu nepřekročila. Menší 
čerpání v Prioritě 1b) služby – náklady na úseky a útvary rektorátu a celouniverzitní 
pracoviště (bez mzdových prostředků) je způsobeno jednak nižším čerpáním v průběhu 
letních (prázdninových) měsíců a dále pozdržením centrálního výběrového řízení na 
dodavatele PC. 
 
Diskuse:  
Drozd navrhl ponechat tabulky v této podobě. Rumpel se dotázal na ceny energií a vody a 
jejich vliv na rozpočet. Kvestorka reagovala, že meziroční nárůsty z předloženého materiálu 
nejdou zjistit.  Uvedla, že neovlivnitelné je vodné, stočné a teplo. U cen za elektřinu a plyn lze 
soutěžit přes výběrové řízení. Zatím jsou díky výběrovým řízením dosahovány úspory. Další 
úspory jsou u zateplených objektů. Snahou je držet náklady na stejné výši jako před dvěmi 



lety. Rumpel se dále dotázal, zda je funkční správa budov tak, aby nedocházelo k plýtvání 
energiemi a vodou. Kvestorka odpověděla, že každá fakulta se stará o provoz svých 
přidělených budov. Rektor doplnil, že toto je věcí vedení fakult, které v případě poklesu 
financí budou muset hledat cesty k uspoření financí.  
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí stav čerpání rozpočtu OU k 31. 8. 2010 v položkách Priority 1 a 2, 
vztahujícím se k celouniverzitním subjektům OU (R, UK, CIT). 
 
 
Bod 6 
Text: Výsledky studentské evaluace výuky za LS 2009/10 
Prorektorka informovala AS OU o výsledcích evaluace v minulém semestru. Problémem 
nadále zůstává nízká účast studentů – necelá 4 % zapojených studentů. Nejvíce se zapojuje 
FPR (5,99 %), FL (5,45 %) a FSS (5,25 %). Evaluace se nejvíce účastní studenti bakalářských 
oborů. V důsledku nízké účasti je složité vytvářet závěry.  
 
Diskuse: Rektor vyjádřil skepsi vůči tomuto systému. Zkoušen byl různý přístup k evaluaci, 
ale výsledek je vždy stejný s nulovou vypovídací schopností. Otázkou je, proč evaluaci 
provádět tímto způsobem.  
Srnová požádala prorektorku, zda by bylo možné SK AS OU zapojit do spolupráce. 
Prorektorka reagovala, že tento pokus byl již realizován bez výrazného zlepšení, ale 
spolupráci uvítá. Vrublová navrhla, zda se nevrátit k písemnému testu, který se dával 
studentům, a zda nepřesunout evaluaci na fakulty a na VK. Prorektorka uvedla, že v zákoně je 
stanoveno, že za hodnocení je zodpovědná univerzita. Rumpel se dotázal, jaké jsou finanční 
náklady. Prorektorka sdělila, že systém je nastavený a jde jen o režijní náklady. Čiháková se 
zeptala, zda je dané, aby evaluace byla až na konci semestru, a zda nelze zavést evaluaci např. 
v průběhu října, kdy vznikají některé problémy na začátku semestru. Prorektorka reagovala, 
že problémy vzniklé během semestru by měly být řešeny přes pedagogické poradce.  
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci o výsledcích evaluace výuky za LS 2009/10. 
 
 
Bod 7 
Text: Volební a jednací řád AS FF 
Stanovisko Legislativní komise AS OU: Legislativní komise považuje za nestandardní postup 
v článku II, bod 6, kdy v případě rovnosti hlasů se rozhoduje losováním (tažením žetonů). 
Tento způsob volby je zcela nevhodný v případě volby děkana (článek VI, bod 11 a 12), kde 
by mělo rozhodovat druhé kolo voleb. U hlasování per rollam (článek IV, bod 10) chybí 
podmínky, kdy se toto hlasování může použít. Výsledky hlasování by měly být jmenovitě 
zveřejněny, aby bylo možné provést zpětnou kontrolu, zda byl každý hlas započítán. 
 
Diskuse: Smolka souhlasil s připomínkou k hlasování per rollam. Doporučil předložený řád 
přesto schválit.  
 
Usnesení: AS OU schvaluje Volební a jednací řád AS FF OU. 
 
Hlasování (u hlasování nebyli přítomni 2 členové AS OU):  
Pro: 2 Proti: 17 Zdrželo se: 2 
Výsledek hlasování: neschváleno 
 



Závěr: AS OU požaduje upřesnit hlasování per rollam a zařadit pouze druhé kolo volby 
děkana bez losování tažením žetonů. 
 
 
Bod 8 
Text: Různé 
 
1. Informace o činnosti SK RVŠ  
Haška stručně prezentoval činnost SK RVŠ v období červen – říjen 2010. 
 
2. Požadavek na financování dalších aktivit SK AS OU 
Srnová prezentovala připravované aktivity SK AS OU. Plánováno je setkání se studenty za 
účelem zvýšení povědomí o AS OU. Dále je plánováno výjezdní zasedání SK AS OU ve výši 
cca 12 000 Kč.  
 
Diskuse: Drozd požádal o předložení zprávy z výjezdního zasedání po jeho konání.  
 
Usnesení: AS OU schvaluje požadavky na financování plánovaných aktivit SK AS OU 
(setkání se studenty, výjezdní zasedání). 
 
Hlasování (u hlasování nebyli přítomni 2 členové AS OU):  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování: schváleno 
 
 
 
Další zasedání AS OU: 15. 11. 2010 a 13. 12. 2010, 14 hod. v Aule OU 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 18. října 2010 

 
KAP 

FU 

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

FF 

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

PdF 

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

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 
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. omluvena 
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. zúčastnila se 

FSS 

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

 
 
 
SK 

FU 
Zuzana Tvrzníková - 
Petra Křivánková omluvena 

FF 
Ondřej Kroupa - 
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 

 


