
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

17. ledna 2011 

 

Přítomni: UK 17, SK 9, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř,  prorektorka doc. Málková, kvestorka  ing. Poloková,  

p. Haška (SK RVŠ) 

 

Program:  

1. Informace o hlavních úkolech vedení OU na rok 2011 

2. Zpráva o plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2010 

3. Předběžná informace o rozpočtu OU na rok 2011 

4. Změny ve vedení AS OU (místopředseda SK AS) 

5. Různé  

 

Bod 1 

Text: Informace o hlavních úkolech vedení OU na rok 2011 

Rektor OU předložil AS OU seznam hlavních úkolů vedení pro daný kalendářní rok. Tyto 

úkoly byly projednány bez připomínek na KR v 01/2011.  

 

Diskuse: Vrublová se dotázala, zda ve vnitřní akreditační komisi bude poměrné zastoupení 

fakult a co bude tato komise hodnotit. Rektor odpověděl, že každá fakulta má dva zástupce: 

proděkana pro studium a tajemníka fakulty. Otázky, které bude komise hodnotit, budou např., 

zda má daný obor zajištěné financované studenty. Pokud ne, zda má zajištěno jiné 

financování. Vnitřní akreditační komise bude odpovídat na otázky typu ano – ne. Vrublová se 

dále dotázala, zda má katedra možnost obhájit si svůj program a zda do klíčových otázek bude 

zařazena rovněž uplatnitelnost studentů. Rektor reagoval, že katedra má možnost obhajovat 

svůj program. Uplatnitelnost studentů v praxi explicitně zkoumaná nebude, jelikož se nedá 

objektivně posoudit. Novák vznesl dotaz, jak bude zajištěna racionalizace v případě, kdy daný 

obor bude navrhovat předmět, který se učí na jiné fakultě. Rektor sdělil, že by neměl projít 

obor, který má duplicitu. Rumpel se dotázal na přínos Institutu mezinárodních studií pro OU. 

Rektor uvedl, že cílem je, aby přinesl finance a zahraniční studenty. Jde o institut, který 

zajišťuje výuku v zahraničních destinacích OU. Akreditován je obor fyzioterapie v italštině, 

připravuje se obor psychologie v italštině.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci rektora o hlavních úkolech vedení OU pro rok 

2011. 

 

 

Bod 2 

Text: Zpráva o plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2010 

Rektor OU prezentoval stručné zhodnocení plnění hlavních úkolů vedení OU pro rok 2010, 

které byly projednány na AS OU v 01/2010.  

 

Diskuse: Novák se dotázal, zda v otázce hodnocení univerzit nezazněl názor, že těžko se 

najde univerzita, která má všechny fakulty kvalitní. Rektor reagoval, že univerzita je vnímána 

jako celek, proto bude kategorizace provedena na univerzity. Převážná část hodnotících 

ukazatelů jsou výkonové poměrové parametry. Každý ukazatel má nastavené váhy. Zatím je 

vše ve vývoji.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci rektora o plnění hlavních úkolů vedení OU za 

rok 2010. 



Bod 3 

Text: Předběžná informace o rozpočtu OU na rok 2011 

Na základě předběžných informací z MŠMT rektor předložil přehled rozpočtu OU na rok 

2011 v kategorii A+B2+B3. Na základě informací z některých VŠ je však značná 

pravděpodobnost, že v důsledku chyb v některých ukazatelích výkonu bude docházet 

k modifikaci tohoto rozpočtu ze strany MŠMT. Z tohoto důvodu jsou předkládané informace 

pouze orientační. V metodice rozpočtu OU bude navržena metodika odpočtu překračovaných 

studentů na fakultách. 

 

Diskuse: Ručková se dotázala, zda na zajištění výuky nestačí peníze, které student platí za 

studium po překročení délky studia. Rektor reagoval, že normativ je vyšší než poplatek, který 

platí student, navíc škola nemůže poplatek použít na provoz, ale pouze na vyplacení stipendií. 

Vrublová vznesla dotaz, zda počty studentů pro jednotlivé obory budou v příštím roce stejné 

nebo půjdou dolů. Rektor sdělil, že v následujících letech bude probíhat redukce počtu 

studentů na jednotlivých oborech. Příští rok bude možné zapsat 95 % letošních přijatých 

studentů v bakalářských oborech, 85 % letošního stavu studentů v navazujících magisterských 

oborech a o zbytek budou univerzity soutěžit dle kategorie B3. Jirák se dotázal, zda vyšla 

kritéria pro garantování oborů. Rektor sdělil, že vnitřní akreditační komise bude posuzovat, 

zda je garant oboru dostatečný. Do konce února musí být stanoveni garanti u oborů, které 

budou akreditovány v letošním roce. Pro rok 2012 bude garant oboru zadáván až v říjnu 2011. 

Soustružník reagoval, že vnitřní akreditační komise má odhalit špatné obory a zda to 

znamená, že po nějaké době zůstanou jen kvalitní obory. Rektor odpověděl, že systém oborů 

vznikl živelně. Teď se objevují tvrdé finanční a akreditační podmínky. Výsledkem by měla 

být jiná struktura oborů za 4–5 let.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí předběžnou informaci rektora o rozpočtu OU na rok 2011. 

 

 

Bod 4  

Text: Změny ve vedení AS OU (místopředseda SK AS) 

Srnová odstoupila z funkce místopředsedkyně SK AS. Jelikož se SK zatím nedohodla na 

nástupci, požádala o odložení tohoto bodu na další zasedání. 

 

 

Bod 5 

Text: Různé 

1. Upřesnění systému financování členů SK RVŠ a SK AS 

Smolka uvedl, že se objevily otázky, co přesně financovat a v jakém rozsahu. Projednání 

tohoto bodu bylo odloženo na příští zasedání senátu. 

 

2. Slavnostní koncert k založení OU 

Ručková se dotázala, v jaké míře jsou akce typu slavnostního koncertu k 20. výročí založení 

OU zveřejňovány mimo OU. Uvedla, že veřejnost by měla mít možnost se těchto akcí 

účastnit. Smolka podotkl, že s tímto dotazem bude potřeba se obrátit na vedení OU, jelikož 

organizace těchto akcí jde mimo senát.   

 

3.  Ubytovací stipendia 

Haška informoval, že je snížena částka na ubytovací stipendia. Podotkl, že školy by měly 

rozdíl oproti minulému roku dorovnat ze stipendijního fondu. Smolka reagoval, že toto lze 

diskutovat, až bude znám rozpočet. Navíc se domnívá, že ve stipendijním fondu nebude 

k dispozici adekvátní částka pro toto dorovnání.  

 



 

4. Zasílání materiálů pro AS OU  

Slovák sdělil, že považuje za nepřijatelné, aby materiály na senát přicházely v pátek před 

pondělním zasedáním senátu. Doporučil upravit Volební a jednací řád AS OU tak, aby 

podklady byly předkládány v jasně stanoveném časovém odstupu před termínem zasedání 

senátu. Smolka doporučil, aby záležitost úpravy řádu projednala Legislativní komise AS OU 

do příštího zasedání senátu. Rumpel doporučil zapsat tento požadavek senátu jen do zápisu ze 

zasedání AS OU a řád neupravovat.  

 

 

Příští zasedání AS OU: 21. 2. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 

Další zasedání AS OU: 21. 3. 2011, 18. 4. 2011, 16. 5. 2011, 20. 6. 2011  

 

Zapsala: Mulková 

Verifikoval: Smolka 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 17. ledna 2011 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň - 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 

MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 

MgA. František Kowolowski omluven 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Irena Šebestová, CSc. omluvena 

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. omluven 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. omluven 

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. zúčastnila se 

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. zúčastnila se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. omluvena 

Mgr. Iva Kuzníková omluvena  

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Barbora Ručková zúčastnila se 

Petra Křivánková zúčastnila se 

FF 
Ondřej Kroupa omluven 

Bc. Jana Bolková zúčastnila se 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner zúčastnil se 

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 

Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Lucie Prokešová omluvena 

Andrea Tenglerová omluvena 

FSS 
Markéta Čiháková zúčastnila se 

Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


