
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

16. května 2011 

 

Přítomni: UK 18, SK 7, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor prof. Lata, prorektorka doc. Málková, kvestorka  

ing. Poloková, p. Haška (SK RVŠ) 

 

 

Program:  

1. Informace o činnosti interního auditu OU a jeho výsledcích 

2. Informace o limitech financovaných studentů pro rok 2011 

3. Příprava studentské evaluace výuky za akademický rok 2010/11 

4. Informace o úrovni nezaměstnanosti absolventů OU 

 

 

 

Bod 1 

Text: Informace o činnosti interního auditu OU a jeho výsledcích  

Rektor OU prezentoval přehled aktivit interního auditu OU za rok 2010 a průběh této činnosti 

v roce 2011. Tato činnost vychází z obecně platných zásad a představuje jednu z nezávislých 

kontrolních aktivit realizovaných na OU. Dále rektor informoval, že proběhl interní audit 

výběrového řízení telefonních ústředen, jehož cílem bylo prověřit, zda byly porušeny zákony 

ČR nebo vnitřní předpisy OU. Z výsledku auditu vyplynulo, že nebyly porušeny zákonné 

normy ČR nebo vnitřní předpisy OU.   

 

Diskuse: 

Drozd se dotázal, jak se postupuje, pokud výsledek auditu prokáže, že nejsou porušovány 

zákony, kdežto druhá strana je opačného názoru, a zda toto lze nějak zabezpečit externím 

auditem. Rektor reagoval, že v případě sporu musí tyto záležitosti řešit soud. OU má externí 

auditorskou firmu pro hodnocení Výroční zprávy o hospodaření OU, dále slouží jako poradce 

ve specializovaných ekonomicko-správních agendách. Kvestorka doplnila, že tato firma se 

orientuje rovněž v legislativě evropských projektů.  

 

Usnesení: 

AS OU bere na vědomí informaci rektora OU o činnosti interního auditu OU za rok 2010 

včetně výhledu pro rok 2011. 

 

 

Bod 2 

Text: Informace o limitech financovaných studentů pro rok 2011 

Prorektorka prezentovala podrobnou informaci o rozdělení limitů financovaných studentů na 

jednotlivé fakulty. Toto rozdělení vychází z podkladů MŠMT a následných jednání kolegia 

rektora, kde příslušné algoritmy a výsledné limity byly projednávány a následně schvalovány 

děkany jednotlivých fakult. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu limitu v kategorii B1 a 

snížení v kategoriích M1, N1 a P1. Ve shodě se všemi fakultami bylo dojednáno, že B1 bude 

sníženo o 22 studentů pro navýšení kategorie M1. U kategorie N1 bude snaha dostat se na 

loňské číslo, u P1 nebudou omezovány počty studentů. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci rektora OU o rozdělení limitů financovaných 

studentů na jednotlivé fakulty OU. 

 



Bod 3 

Text: Příprava studentské evaluace výuky za akademický rok 2010/2011 

Prorektorka předložila princip a organizační zabezpečení studentské evaluace výuky za 

akademický rok 2010/11, která se uskuteční v závěru tohoto akademického roku. Struktura 

evaluace vychází z podnětu SK a pracovníků OU. Nově jsou zařazeny otázky týkající se 

zázemí (učebny, laboratoře) a práce tajemníků a pedagogických poradců. Druhá část je 

věnována portálovým službám, třetí část dotazům na jednotlivé předměty (přístup učitele, 

jeho připravenost, dodržování popisu předmětu, celková kvalita a přínos předmětu). Evaluace 

bude probíhat do 3. 7. 2011. 

 

Diskuse: 

Soustružník doporučil dát na web OU banner pro evaluace a rozeslat informační maily 

studentům. Prorektorka reagovala, že toto bude zajištěno. Drozd informoval, že u předmětů 

v Moodlu se evaluace dá vyřešit v tomto systému. Pavelčíková uvedla, že během univerzitní 

evaluace by se měly zjišťovat obecné věci týkající chodu univerzity. Sama si vede vlastní 

evaluaci předmětů.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o připravované studentské evaluaci výuky za 

tento akademický rok. 

 

 

Bod 4 

Text: Informace o úrovni nezaměstnanosti absolventů OU 

Rektor OU prezentoval vybrané ukazatele týkající se úrovně nezaměstnanosti absolventů OU 

v časovém období 2008–2010 a srovnání těchto ukazatelů za různé vysoké školy. OU 

nevytváří absolventy pro předem určené trhy, jejich flexibilita je široká. Míra nezaměstnanosti 

není explicitně svázaná s tím, jak dobře připravujeme absolventy. Rektor předložil informace 

pocházející z databáze UK. OU je na průměrné úrovni mezi srovnatelnými vysokými školami. 

Nezaměstnanost je modifikována podle nezaměstnanosti v regionu. MŠMT má informace 

z úřadů práce. Informace z jednotlivých zdrojů se však liší. Úřady práce vykazují nižší 

procenta nezaměstnanosti než data UK. Jednotlivé zdroje není možné prověřit, u dostupných 

dat není přesně popsaná metodika jejich získávání.  

  

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o úrovni nezaměstnanosti absolventů OU. 

 

 

Bod 5 

Text: Různé 

1. Nová členka SK AS OU 

Soustružník představil novou členku SK AS OU za FSS - Alenu Hegerovou. 

 

2. Studentské setkání OU a VŠB 

Soustružník informoval, že proběhlo setkání studentů OU a VŠB. Informace bude 

prezentována na červnovém zasedání AS OU.  

 

Příští zasedání AS OU: 20. 6. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 16. května 2011 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň omluven 

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. 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. omluven 

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. omluven 

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 zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Barbora Ručková omluvena 

Petra Křivánková omluvena 

FF 
Ondřej Kroupa - 

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 - 

Andrea Tenglerová - 

FSS 
Bc. Alena Hegerová zúčastnila se 

Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


