
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity, konaného dne
20.10.2003

Zúčastněni : 
komora akademických pracovníků:

Baar, Bogoczová, Drozd, Dvořák, Gejgušová, Chmelová,
Kutnohorská, Květoň, Ludva, Mácha, Málková, Nedomová
Přádka, Tvrdík, Vaněk,

Zúčastněni : 
komora studentů: Hofírek, Horák, Lankočí, Liška, Žukovský

Nepřítomni: Přádka – omluven, Kollárová, Mach, Vítkovský
Hosté: Olga Hruboňová, Jakubka Zdeněk
Program:

• ISIC karty: AS obdržel stížnost ze strany studentů na liknavost CITu (jmenovitě p. Chasník, Mgr. Malčík,
potažmo prorektor Močkoř) při vystavování karet. Kvůli ní vznikly studentům finanční škody (plné jízdne
aj.). Vzhledem k tomuto problému a dalším výhradám k fungování CITu AS žádá zodpovědné osoby, aby
sjednaly nápravu a o výsledku jej informovaly. Jejich přítomnost na jednom ze zasedání AS je žádoucí.
Budou pozvány prevděpodobně v březnu 2004 (Poznámka: podrobné informace o postupu při vyřizování
karet může poskytnout p. Hofírek). Současně AS trvá na požadavku, aby členům AS byly poskytnuty
aktuální informace o auditu na CIT. 

• Výzva AS z UP v Olomouci: AS OU vyjádřil podporu akci na zvýšení dotací pro VŠ; předsedkyně AS OU
se osobně zúčastní jednání senátů VŠ, které proběhne na UK v Praze dne 5.11. 03. 

• Fungování AS ZSF OU: AS má důvod obávat se, že uvedený fakultní senát nefunguje dostatečně pružně.
Vyplývá to ze skutečnosti, že poslední záznam na Internetu pochází z listopadu loňského roku. Vzhledem k
tomu, že na zasedání nebyl nikdo, kdo by mohl o práci AS ZSF podat informace, předsedkyně vyzve senát
ZSF k tomu, aby situaci náležitě objasnil. 

• Volba nové jednatelky AS: Vzhledem k tomu, že Mgr. Dušová se rozhodla AS opustit, byla do funkce
jednatelky zvolena doc. Bogoczová. 

• Volby rektora: Členové volební komise se sejdou na společné schůzce 24.10. v 11.00. AS nebude přijímat
návrhy, které nebudou obsahovat všechny náležitosti (požadavky jsou zveřejněny na webových stránkách
od 29. 10.). 

• Prezentace změn financování OU: doc. Dvořák (člen ekonomické komise RVŠ) seznámil ostatní členy AS
s principy hospodaření na VŠ. Ve svém komentáři upozornil na nebezpečí, že neuvážené investice (FRIM)
a nepřesné záznamy v matrice studentů (SIMS) ochuzují univerzitu o peníze, zdůraznil nutnost zvýšit
příjmy z doplňkové činnosti, využívat rozvojové projekty. V diskusi dr. Ludva zdůraznil, že redukce počtu
pracovníků (na některých pracovištích pod únosnou míru) není cestou k úsporám. 

• Ekologizace provozu: AS má důvod se domnívat, že na OU vznikají fin. ztráty neefektivním provozem
(elektřina, voda, papír aj.). Příčina spočívá nikoli v neznalosti problému, nýbrž v neznalosti legislativy
umožňující peníze na provoz ušetřit (podávání projektů, kontakt se specializovanými pracovišti). Proto AS
uvítal nabídku společnosti VITA na spolupráci v podobě revize stávajícího provozu a při získávání fin.
prostředků z jiných zdrojů než z rozpočtu OU. Efekt je reálný a výchozí investice minimální. AS na
základě hlasování o podpoře nabídky doporučuje vedení OU, aby nabídce VITY věnovalo patřičnou
pozornost a o svém rozhodnutí AS informovalo. AS nabízí dobrovolně pomoc v realizaci návrhu (Mgr.
Mácha). 

• Mzdový předpis: AS kategoricky odmítá výtky ze strany jednotlivých pracovníků, že kvůli nepřijetí
předloženého MP se na OU nezvýšily platy alespoň o minimální částku. AS znovu zdůrazňuje, že
předložený MP nepřijal právě s ohledem na zaměstnance OU, protože předložený MP byl (opět) nekvalitní.
Příslušná komise AS bude pokračovat v prosazování konkrétních úprav navrženého předpisu. 

• Riziková dopravní situace na ul. Českobratrské: Na přechodu před budovou B došlo k další nehodě. AS
žádá vedení OU, aby neprodleně iniciovalo (na magistrátu) jednání směřující k zajištění bezpečnosti
chodců, z nichž velkou část tvoří studenti a zaměstnanci OU. 

• Evaluace výuky: AS doporučuje, aby byla pozastavena (neefektivní) evaluace, a to již v ZS 2003, neboť
předpokládá, že její výsledky opět nebudou směrodatné. Evaluaci doporučuje zkvalitnit. Na lednové
jednání AS budou pozvány zodpovědné osoby. 

• Odměna za práci v AS: AS doporučuje kvestorovi OU, příp. tajemníkům fakult, aby nárok na symbolickou
odměnu za práci v AS příslušel i členům studentské komory (navrhovaný zdroj – stipendijní fond). 



Příští zasedání AS OU v pondělí 24.listopadu v 15 hodin v zasedací místnosti katedry tělesné výchovy Pedagogické
fakulty OU, Varenská č. 40 A. Program: Volba rektora Ostravské univerzity.

Zapsala: Irena Bogoczová
Verifikovala: Jana Kutnohorská


