
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

16. ledna 2012 

 

Přítomni: UK 14, SK 7, podrobně viz prezenční listinu 

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

Poloková 

 

 

Program:  

1. Informace o plnění hlavních úkolů vedení OU na rok 2011 

2. Přehled hlavních úkolů vedení OU na rok 2012 

3. Předběžná informace o celkovém rozpočtu OU na rok 2012 

4. Projednání a následné schválení metodiky rozpočtu OU na rok 2012 

5. Volby do AS OU 

6. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Informace o plnění hlavních úkolů vedení OU na rok 2011 

Rektor prezentoval stručný přehled plnění hlavních úkolů vedení OU, které byly stanoveny 

pro rok 2011. Jde o následující vybrané strategické cíle: 

- zabezpečit pokračování procesu optimalizace struktury studijní programů/oborů na 

fakultách v souladu s centrálně stanovenými kritérii – dílčí výsledky, nutno dále 

pokračovat,  

- zahájit činnost inovované Interní akreditační komise OU – splněno, 

- zabezpečení dokončení realizace Generelu prostorového rozvoje OU – splněno, 

realizuje se průběžně, dílčí modifikace, 

- zabezpečit zahájení nových činností plánovaných v rámci VaVpI projektů – splněno, 

- průběžně podporovat a koordinovat stabilizaci výuky a výzkumu na Lékařské fakultě 

OU – plní se průběžně, průběžná kontrola, 

- ustanovit Institut mezinárodních studií OU a zahájit výuku v Luganu – splněno, 

- posílit tzv. 3. roli univerzity vytvořením podmínek pro zvýšení možnosti transferu 

výsledků OU – prozatím bez výraznějších výsledků, odloženo do doby vyjasnění  

situace se slučováním univerzit, 

- průběžně modifikovat metodiku rozpočtu OU s cílem posílit motivaci fakult, podpořit 

kvalitní výsledky a pozitivní změny v řízení fakult – plní se průběžně, metodika 

odpovídá cílům, 

- podpořit vhodnou integraci IS pro výkonové parametry do systému řízení fakult – není 

sledováno centrálně, fakulty řeší doposud individuálně, systém bude rozšířen do 

celofakultního hodnocení, 

- předložit žádost o ECTS Label – splněno, žádost bude znovu předložena, 

- postupně rozšiřovat prezentace aktivit, týkajících se kvality hlavních činností na www 

stránkách OU – stránky se pravidelně aktualizují. 

 

 

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

pro rok 2011. 

 

 

 



Bod 2 

Text: Přehled hlavních úkolů vedení OU na rok 2012 

Rektor předložil stručný přehled hlavních úkolů vedení OU na rok 2012: 

- vytvoření a pilotní ověření základní varianty multi-dimenzionálního hodnocení 

výkonnosti a kvality fakult OU (fakultní U-multirank). Cílem je umožnit srovnávat 

vzájemně univerzity, srovnávat fakulty podobného zaměření na různých univerzitách a 

srovnávat fakulty mezi sebou v rámci jedné univerzity. Zkušebně bude 

implementováno na PřF a LF. 

- podpora zahájení činnosti zahraničních detašovaných pracovišť OU a oborů 

akreditovaných na těchto pracovištích – ustanovit divizi OU v Římě a v Luganu. 

- vytvoření a pilotní ověření systému kontroly a zvyšování kvality lidských zdrojů OU – 

definování jednotných kritérií pro hodnocení hlavních činností akademických a 

vědeckých pracovníků, 

- podpora procesů pro zajištění plánovaného procentuálního zastoupení bakalářských, 

magisterských a doktorských studentů OU, 

- předložení korigované žádosti o ECTS Label, 

- podpora vytváření podmínek pro zvýšení vědeckých aktivit a vědeckých výstupů 

zejména LF a PřF. 

 

 

Diskuse: Novák se dotázal, zda U-multirank má předem určenou metodiku. Rektor sdělil, že 

EU zpracovala několik materiálů. Je nastaven algoritmus, který umožňuje definování svého 

postavení (např. výzkumná univerzita) na základě kvality vstupů a výstupů. Vzájemné 

porovnání probíhá v mnoha dimenzích. Metodika je vyzkoušena na cca 180 univerzitách 

v Evropě. Novák se dotázal, zda jde o vícekriteriální rozhodování. Rektor upřesnil, že nejde  

o rozhodování, ale o hodnocení. Každá univerzita si vybírá sama parametry pro hodnocení. 

Ukazatele mají prahové hodnoty. Novák položil dotaz, jak se srovnávají výsledky. Rektor 

uvedl, že zůstává x dimenzí a různorodost činností se srovnává v několika dimenzích. Cílem 

není stanovit pořadí, ale určit, kde jsou viditelné slabé a silné stránky univerzity. Jandačka se 

dotázal, jaké konkrétní kategorie systemizovaných míst se budou vytvářet na fakultě. Rektor 

reagoval, že systemizovaná místa už existují. Každé místo je charakterizováno činností a 

kvalifikací. Je možné definovat, jaké výstupy se očekávají od daného systemizovaného místa. 

Na základě nastavených kritérií lze provádět kontrolu. Fakulta nebo katedra si určuje svou 

požadovanou personální strukturu. Je nutné systém nastartovat tak, aby se využíval v kontextu 

toho, na co je vytvořen. Soustružník se dotázal, jaký byl přínos detašovaných pracovišť pro 

OU i vzhledem k financím. Rektor sdělil, že činnost je finančně přínosná pro OU a má vliv na 

zvýšení parametru K. Dále uvedl, že v současné době je v 1. ročníku cca 55 studentů.  

 

Usnesení. AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o hlavních úkolech vedení OU pro 

rok 2012. 

 

 

 

Bod 3 

Text: Předběžná informace o celkovém rozpočtu OU na rok 2012 

Na základě předběžných informací z MŠMT rektor prezentoval přehled o celkovém rozpočtu 

OU na rok 2012 včetně financí na institucionální podporu výzkumu. Zdůraznil, že jde  

o předběžnou informaci o rozpočtu OU v hlavních parametrech. Celková částka je o 2,5 mil. 

Kč vyšší díky převodu financí, které byly přiděleny na konci loňského roku. Nedochází tedy 

k poklesu rozpočtu. Razantně se však mění struktura rozpočtu. Klesá normativní financování 

za studenty vlivem poklesu normativu na jednoho studenta. Absolventi nejsou financování 

vůbec. V roce 2011 tvořily normativní finance a finance za absolventy 91 % rozpočtu. V roce 



2012 činí normativ za studenty 72,5 % celkového rozpočtu, finance za kvalitu 15,1 % a 

finance za publikační body 12,4 %. RIV se promítá do ukazatele K a ovlivňuje rovněž  

finance na institucionální výzkum.  

Rektor dále prezentoval porovnání postavení OU v rámci vybraných VVŠ.  OU nemá nejhorší 

pozici při srovnání ukazatele kvality, který je naplněn z 83,5 %. Je potřeba zanalyzovat, v čem 

spočívá náš vliv na tento ukazatel. Při srovnání institucionálních financí za body RIV OU není 

ani na polovině úrovně, kterou by měla dosáhnout vzhledem ke své velikosti. V případě 

hodnocení dle samoplátců je OU na 55 % svých možností, u vyslaných studentů  na 91,9 % 

svých možností a studentů přijatých v rámci ERASMu na 66,2 %. Finanční přínos tohoto 

ukazatele je však malý. Při hodnocení dle počtu profesorů a docentů je OU na 80,9 %.  Příjmy 

z vlastní činnosti jsou na 47,8 % a jsou nejmenší ve srovnání s regionálními univerzitami. 

Klíčovou úlohu však hrají publikační body.  

 

Diskuse: Soustružník se dotázal, zda ve výsledku tedy nedošlo k avizovanému poklesu 

rozpočtu. Rektor odpověděl, že pokles nastal v ukazateli za studenty, kde je o 7 % méně 

financí než vloni. Mulková se dotázala, zda předběžný propočet rozpočtu byl proveden na 

úroveň fakult a jak se ve výsledku projevil na fakultách. Rektor odpověděl, že výpočet byl 

proveden a v současné chvíli ho mají k dispozici tajemníci fakult. Rozptyl mezi fakultami je 

značný, jelikož narůstají institucionální finance. PřF má rozpočet vyšší než vloni, naopak PdF 

má výrazný pokles oproti loňskému roku. Ostatní fakulty se nacházejí mezi těmito dvěma. 

Novák vznesl dotaz, zda existuje oficiální avízo, že současné nastavení financování za 

publikační body se nezmění alespoň po 3 roky. Rektor uvedl, že v příštím roce nastoupí první 

změna metodiky, a to propočítání na oborové body. Publikace budou hrát vždy roli, ale nelze 

odhadnout v jaké podobě. Novák sdělil, že existují signály ze zahraničí, že tento systém 

hodnocení v ČR je špatný a neměl by být používán. Rektor sdělil, že bylo doporučeno 

institucionální financování. V tuto chvíli není náznak, že by se chystalo jiné institucionální 

financování ve vědě než současné. V ČR je toto financování  založeno na publikačních 

bodech na rozdíl od zahraničí, kde se instituce hodnotí a financují na základě řady dimenzí.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o předběžném celkovém rozpočtu 

OU na rok 2012. 

 

 

 

 

Bod 4 

Text: Projednání a následné schválení metodiky rozpočtu OU na rok 2012  

Po jednání na výjezdním zasedání OU v 12/2011 a následném upřesnění na jednání KR 

v 01/2012 rektor předložil návrh metodiky rozdělní rozpočtu OU na rok 2012. Tato metodika 

vychází z principů metodiky rozdělování rozpočtu OU na rok 2011 a reflektuje dílčí 

metodické změny, které souvisí se změnou struktury celkového rozpočtu OU. Jakkoliv 

předložená metodika je založena na exaktním a kvantitativně určitelném základě, nadále 

umožňuje změnou některých parametrů (např. formou změny limitů financovatelných 

studentů pro jednotlivé fakulty, změnou parametru propadovosti jednotlivých fakult apod.) 

realizovat určité změny ve výsledném rozpočtu jednotlivých fakult, aniž by byl překročen 

rámec této metodiky. Tyto případné změny jsou však již předmětem schvalování vlastního 

rozdělování rozpočtu pro jednotlivé fakulty. 

V metodice jsou uvedeny ty varianty, na kterých se KR dohodlo. Dílčí změna se týká 

financování překročených studentů. Oproti předchozí verzi návrhu nebudou financovány ani 

překročené počty studentů ve 2. ročníku.  

 

 



Stanovisko EK AS OU: Ekonomická komise AS OU konstatuje, že předložená metodika je v 

souladu s principy, které byly prezentovány AS OU na prosincovém zasedání. Doporučuje ji 

ke schválení, pouze u bodu 9. Sociální fond navrhuje změnu formulace z: „Na základě 

souhlasného stanoviska všech děkanů fakult se pro rok 2012 navrhuje nezřizovat Sociální 

fond,“ na: „Na základě souhlasného stanoviska všech děkanů fakult se pro rok 2012 navrhuje 

nenaplnit sociální fond.“ 

 

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje předloženou metodiku rozdělování rozpočtu OU na rok 2012. 

 

Hlasování:  

Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Bod 5 

Text: Volby do AS OU  

Smolka pro připomenutí informoval, že mandát AS OU letos končí. Do května 2012 bude 

muset být zvolen nový senát. Volby do AS OU vyhlašuje rektor a rovněž jmenuje volební 

komisi ve spolupráci s AS OU.   

 

Diskuse: Rektor sdělil, že senát bude hrát důležitou roli v procesu tvorby dokumentů pro 

sloučení univerzit. Vyslovil přání, aby v senátu byli lidé, kteří budou schopni rozhodovat na 

univerzitní úrovni.   

 

 

 

Bod 6 

Text: Různé 

1. Informace o jednání s náměstkem ministra školství pro vysoké školství Ivanem 

Wilhelmem a rektory OU a VŠB ohledně projektu na slučování VŠ 

Rektor sdělil, že byl schválen centrální rozvojový projekt Podpora vytváření podmínek pro 

integraci VŠB a OU. Zdůraznil, že nejde o projekt, jehož výsledkem by mělo být sloučení 

univerzit. Výsledkem tohoto projektu bude nastavení podmínek pro integraci obou vysokých 

škol. Řídící struktura projektů je třístupňová: správní rada, výkonná rada a projektové týmy. 

V každém z orgánů je paritní zastoupení orgánů obou VŠ. Dále proběhne otevřené výběrové 

řízení na zahraničního poradce. Mezitím bude zřízena výkonná rada, správní rada a jednotlivé 

projektové týmy na obou univerzitách, které budou zahajovat svoji činnost. Rektor slíbil 

maximální informovanost o probíhajících krocích. Na portále bude vytvořena samostatná 

stránka s informacemi o integraci, kde budou umísťovány všechny dokumenty schválené 

výkonnou radou a veškeré aktuality a kde bude rovněž diskusní fórum. Stránka by měla být 

zřízena do 14 dnů. Zaměstnanci a studenti budou o tom informováni hromadným mailem.  

 

2. Dubnové zasedání AS OU 

Smolka informoval, že dubnové zasedání AS OU proběhne v učebně B217. 

 

 

Příští zasedání AS OU: 20. 2. 2012, ve 14 hod. v Aule OU 

Další zasedání AS OU: 19. 3. 2012, 16. 4. 2012  

 

 



Zapsala: Mulková  

Verifikoval: Smolka 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 16. ledna 2012 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň omluven 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. omluven 

MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 

MgA. František Kowolowski zúčastnil se 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Jitka Smičeková, CSc. omluvena 

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. omluven 

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. omluven 

LF 

prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 

MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. omluvena 

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. omluvena 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Iva Kuzníková omluvena 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Bc. Barbora Ručková omluvena 

Petra Křivánková omluvena 

FF 
  

Ondřej Haška zúčastnil se 

PdF 
Bc. Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner zúčastnil se 

PřF 
Bc. Petra Srnová zúčastnila se 

Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
  

  

FSS 
Bc. Alena Hegerová zúčastnila se 

Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


