
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

17. října 2011 

 

Přítomni: UK 20, SK 6, podrobně viz prezenční listinu 

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

Poloková  

 

Program:  

1. Návrh fakult na jmenování zástupců OU v Radě vysokých škol  

2. Souhrnná informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 

2011/12 

3. Čerpání schváleného rozpočtu OU k termínu 30. 9. 2011, priority 1 a 2 

4. Výsledky studentské evaluace výuky za LS 2010/11 

5. Předběžná informace o přípravě centralizovaného projektu „Podpora 

vytváření podmínek pro sdílení kapacit Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě“ 

6. Jednací řád VR LF OU a Statut LF OU 

7. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Návrh fakult na jmenování zástupců OU v Radě vysokých škol 

Drozd informoval o návrzích zástupců OU v RVŠ, které zaslaly jednotlivé fakulty: 

 návrh PdF: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., 

 návrh FF: prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., 

 návrh LF: prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., 

 návrh FU: doc. Mgr. Petr Lysáček. 

 

Drozd dále uvedl, že chybí návrh z PřF. Podle informace, kterou obdržel od předsedkyně AS 

PřF, proběhne na PřF per rollam hlasování. Soustružník sdělil, že na zástupce za SK AS OU 

bylo vyhlášeno výběrové řízení. Drozd upozornil, že je potřeba dodržet termíny dané pro 

volby do RVŠ. Do 24. 10. 2011 musí AS OU obdržet návrhy zástupců za PřF a SK AS OU, 

poté proběhne hlasování per rollam. Senát vyjádřil souhlas s tímto postupem.  

 

Usnesení: AS OU deleguje do RVŠ tyto zástupce fakult: 

 za PdF: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., 

 za FF: prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., 

 za LF: prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., 

 za FU: doc. Mgr. Petr Lysáček. 

 

 Hlasování:  

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 3 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 



Bod 2 

Text: Souhrnná informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2011/12 

Prorektorka prezentovala výsledky přijímacího řízení pro letošní akademický rok. MŠMT 

stanovilo v dubnu 2011 závazná čísla pro financování studentů na jednotlivých univerzitách. 

Tato čísla vycházejí z modifikace stávající strategie MŠMT pro výpočet financovaných 

studentů. S těmito 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 přijme více studentů i za situace, že 

část takto přijatých studentů nebude fakultě financována, nebo zda bude fakulta směrná čísla 

respektovat. Výsledky se uzavírají k 31. 10. 2011, kdy jsou odesílány údaje do matriky. Na 

OU bylo zasláno 17 966 přihlášek, podíl neúspěšných uchazečů u PŘ činil 55 %, podíl 

přijatých na OU byl 34 % (6 148), 11 % nebylo přijato z kapacitních důvodů. K přijímacím 

zkouškám na bakalářské obory se nedostavilo 10 % uchazečů, na navazující magisterské  

11,5 %. V příštím roce bude financováno 8 934 přepočtených studentů.  

 

Diskuse: Dostál se dotázal, z čeho vychází ukazatel VKM, zmíněný v prezentaci. Prorektorka 

sdělila, že jde o čísla pro rok 2010. Drozd se dotázal na možný trend financování, pokud 

fakulty bez koeficientu VKM budou navyšovat počty studentů. Prorektorka uvedla, že je 

otázkou, co udělají výpočty pro příští akademický rok. Důležité je i B2. Pravděpodobně 

fakulty nedostanou finance na tyto studenty. Drozd vznesl dotaz, zda nízký ukazatel VKM 

nemůže ohrozit doktorská studia. Rektor reagoval, že existuje několik nebezpečných trendů. 

Na fakulty nastupuje do magisterských a navazujících magisterských oborů výrazně méně 

studentů než je 50 % jejich bakalářů (problém na PřF a FF). Tento trend může vyústit k tomu, 

že nedosáhneme počtu požadovaných studentů a budou převažovat Bc. studenti. V příštím 

roce bude nutné zohlednit univerzitní zájmy. Bude prováděna přesná selekce – obor 

s dobrými výkonovými parametry a zájmem studentů bude mít bonifikaci v podobě možnosti 

přijímat více studentů. Bude snaha zavést toto opatření na základě dohody mezi fakultami.   

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích přijímacího řízení pro 

akademický rok 2011/12. 

 

 

 

Bod 3 

Text: Čerpání schváleného rozpočtu OU k termínu 30. 9. 2011, priority 1 a 2 

Kvestorka informovala o čerpání rozpočtu OU v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 30. 9. 2011 dle 

schválených položek rozpisu rozpočtu pro rok 2011. V případě průběžného čerpání by 

náklady k výše uvedenému datu neměly překročit cca 75 %, což představuje období 9/12 

roku. Z uvedených přehledů plyne, že jednotlivé celouniverzitní součástí čerpají průběžně 

(vyčerpáno: rektorát = 72,3 %, UK = 74,2 %, CIT = 74 %). Nižší průběžné čerpání v Prioritě 

1a) celouniverzitní potřeby (65,7 %) je způsobeno jednak nižším čerpáním v průběhu letních 

(prázdninových) měsíců, v případě odpisů pak dojde k jejich navýšení po zařazení 

investičních akcí do užívání. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí stav čerpání rozpočtu OU k 30. 9. 2011 v položkách 

Priority 1 a 2, které se vztahují k celouniverzitním subjektům OU = R, UK, CIT. 

 

 

 

Bod 4 

Text: Výsledky studentské evaluace výuky za LS 2010/11 



Prorektorka prezentovala výsledky studentské evaluace výuky, která probíhala v LS 

uplynulého akademického roku. Kromě evaluace předmětů proběhlo hodnocení portálového 

zázemí (evaluace, registrace a přihlašování se na rozvrhové akce, zápis do ročníků), 

hodnocení výukového, stravovacího a organizačního zázemí. Podstatné je zvýšení účasti 

oproti minulým evaluacím. Na OU se hodnocení zúčastnilo 30 % studentů. Připomínky byly 

projednány na studijní komisi a na kolegiu rektora. Bude stanoven harmonogram setkání 

děkanů se studentskými komorami fakultních senátů. Studentům bude zaslána zpráva 

prorektorky o výsledcích evaluace.  

 
Diskuse: Vrublová se dotázala, zda byl rozdíl v počtu účastnících se studentů bakalářských a 

magisterských oborů na LF. Prorektorka uvedla, že toto nelze odhadnout. Z hlediska počtu 

bylo zastoupeno více bakalářských studentů než navazujících magisterských. Drozd vznesl 

dotaz, co vidí student po vyhodnocení evaluace. Prorektorka reagovala, že student vidí pouze 

sebe. Drozd sdělil, že u povinně volitelných předmětů by mohl mít student možnost vybrat si 

předmět podle jeho kvality. Prorektorka reagovala, že děkani a proděkani mají nejhůře 

hodnocené předměty k dispozici. Drozd uvedl, že bodové hodnocení předmětů by mohlo být 

zpřístupněno studentům. Rektor reagoval, že letošní situace je úplně jiná z hlediska účasti. 

Z hodnocení lze dělat závěry. Lze zvažovat zveřejnění předmětů s negativním hodnocením. 

Děkani dostali za úkol sejít se zástupci studentských komor senátů. Druhým krokem by mělo 

být zveřejnění výsledků ve vazbě na jednotlivé předměty. Ve vedení bude dohodnuto, jakým 

způsobem by se dalo v případě, že účast bude dostatečná, zveřejňovat výsledky evaluace 

předmětů. Dále rektor informoval, že MŠMT má záměr hodnotit kvalitu terciárního 

vzdělávání. Chtějí vytvořit celostátně platný způsob evaluace výuky studenty, což neodráží 

specifika jednotlivých univerzit. Tento způsob evaluace nebude na OU prováděn. Soustružník 

se dotázal, jakým způsobem budou výsledky prezentovány dál studentům, jelikož 

momentálně k nim studenti nemají přístup. Rektor odpověděl, že v tuto chvíli nejde rozšířit 

STAG o výsledky evaluace předmětů. V tuto chvíli možnost vysvětlení bude mít děkan. 

Rumpel doporučil zamezit tomu, aby studenti při hodnocení viděli minulé výsledky evaluace, 

ale aby po uzavření měli přístup k celkovému hodnocení. Dále uvedl, že VŠE má 

zveřejňované informace o výsledcích evaluace jednotlivých předmětů. Rektor reagoval, že na 

VŠE je evaluace povinná. Na OU je snaha zachovat dobrovolnost. Dále rektor uvedl, že do 

konce roku bude snaha podat návrh systému pro zobrazení výsledků evaluace studentům. 

Haška se dotázal, zda závěrečná zpráva bude zaslána všem studentům nebo jen SK. 

Prorektorka odpověděla, že půjde o souhrnnou zprávu pro všechny studenty. Haška zdůraznil, 

že je nutné, aby studenti měli zpětnou vazbu.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o výsledcích evaluace výuky za LS 2010/11. 

 

 

 

Bod 5 

Text: Předběžná informace o přípravě centralizovaného projektu „Podpora vytváření 

podmínek pro sdílení kapacit Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a 

Ostravské univerzity v Ostravě“. 
Rektor prezentoval předběžnou informaci o přípravě centralizovaného projektu, jehož 

příprava byla zahájena na základě nabídky MŠMT. Cílem projektu je připravit podmínky pro 

případnou integraci obou univerzit. Začátek řešení projektu se předpokládá od roku 2012. 

Nastaveny jsou předběžné podmínky, které musí předcházet slučování. Jde o tříletý nebo 

čtyřletý projekt, jehož předkladatelem je VŠB a partnerem OU. Předpokládaný celkový 

finanční objem činí 120 mil. Kč na celou dobu řešení. Každý partner má vlastní rozpočet. 

Projektem se univerzity nezavazují k tomu, že dojde ke sloučení. Sloučení může nastat teprve 

tehdy, kdy budou splněny všechny podmínky, z nichž řadu univerzity nemohou ovlivnit. 



Hlavní částí projektu bude analytická a syntetická činnost. Analytická  část bude zahrnovat  

porovnávání strategií univerzit, identifikace hlavních procesů v klíčových oblastech, 

identifikace rozdílů atd. Syntetická část bude zaměřena na návrh integrované strategie. 

Stanoveny byly rovněž podmínky prezentace, kdy žádná ze smluvních stran se nebude 

k záležitosti integrace samostatně vyjadřovat v mediích, nebo na dalších akcích. Tiskové 

zprávy musí být vždy společné. Základními podmínkami integrace je zachování fakult obou 

univerzit s možností drobné úpravy jejich názvu a zařazení nově vzniklé univerzity do 

kategorie výzkumných univerzit v případě, že ve struktuře veřejných VŠ bude tato kategorie 

zavedena. V tuto chvíli toto zákon nestanovuje.   

 

Usnesení: 

AS OU bere na vědomé informaci rektora o přípravě centralizovaného rozvojového projektu 

pro přípravu případné integrace OU a VŠB-TU. 

 

 

 

Bod 6 

Text: Jednací řád VR LF OU a Statut LF OU 

 

Diskuse: Vrublová uvedla, že ve statutu je drobný překlep, který je nutné opravit. Legislativní 

komise nemá žádné připomínky. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Jednací řád VR LF OU a Statut LF OU. 

 

Hlasování (4 nebyli přítomni):  

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

 

Bod 7 

Text: Různé 

 

1. Rozpočet AS OU 

Mulková informovala, že čerpání rozpočtu AS OU bude předloženo na příštím zasedání AS 

OU. Zároveň uvedla, že členové AS OU budou mailem požádáni k zaslání požadavků na 

objednání tonerů a kancelářských potřeb.  

 

2. Logo SK AS OU 

Ručková sdělila záměr SK AS OU vytvořit po dohodě s FU logo studentské komory, jelikož 

řada korespondence je vyřizována pod hlavičkou studentské komory. Dotázala se, zda 

senátoři souhlasí s tímto požadavkem. Drozd sdělil, že nevidí problém k vytvoření loga, i 

když oficiálně toto není stanoveno. Upozornil, že je potřeba vystupovat pod hlavičkou OU. 

Soustružník doplnil, že logo bude prezentováno před jeho používáním.  

 

3. Občerstvení 

Vrublová doporučuje zajistit občerstvení na zasedání senátu. Rektor sdělil, že se pokusí najít 

řešení zajištění občerstvení.  

 

4. Zápisy do 1. ročníků  



Prorektorka ověřila problém otevření zápisů do 1. ročníků v jiných termínech (viz Zápis ze 

zasedání Akademického senátu OU ze dne 19. září 2011). Sdělila, že k tomu došlo v případě  

oborů na PřF, které jsou realizovány s FF nebo PdF.  

 

Příští zasedání AS OU: 21. 11. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 

Další zasedání AS OU: 19. 12. 2011  

 

 

Zapsala: Mulková  

Verifikoval: Drozd 



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

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. omluven 

MgA. Jiří Kuděla omluven 

MgA. František Kowolowski zúčastnil se 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnil se 

Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnil se 

PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnil 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. zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnil 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. zúčastnil se 

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnil se 

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

FSS 

Ing. Petr Kazík - 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Iva Kuzníková omluvena 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Bc. Barbora Ručková zúčastnil se 

Petra Křivánková omluvena 

FF 
Ondřej Kroupa - 

Ondřej Haška zúčastnil se 

PdF 
Bc. Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner - 

PřF 
Bc. Petra Srnová zúčastnil se 

Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Lucie Prokešová -  

Andrea Tenglerová - 

FSS 
Bc. Alena Hegerová zúčastnil se 

Aneta Kozáková omluvena 

 


