
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

20. února 2012 

 

Přítomni: UK 23, SK 9, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektor prof. Lata, prorektorka  

doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, děkan PdF doc. Malach, tajemnice PdF  

ing. Adamcová, proděkan PdF doc. Franiok, proděkan PdF dr. Malčík, proděkanka PdF  

dr. Zemanová, dr. Bouda, dr. Fojtík, dr. Kimplová, dr. Kostolányová, prof. Lukášová,  

doc. Pavlíček, doc. Sekera, dr. Sikorová, dr. Vorel  

 

 

Program:  

1. Rozpočet OU pro rok 2012 

2. Závěry setkání akademické obce ohledně věcných záměrů zákonů o VŠ a FPP 

3. Různé 

 

 

 

V úvodu zasedání AS OU Drozd přivítal přítomné hosty a nechal hlasovat o souhlasu s jejich 

vystoupením.  

 

 

Usnesení: AS OU souhlasí s vystoupením zástupců PdF na zasedání AS OU.  

 

Hlasování:  

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Bod 1 

Text: Rozpočet OU pro rok 2012 

Rektor prezentoval výhled financování vysokých škol na rok 2013 a 2014. Na VaV je 

v letošním roce schváleno cca 10 mld. Kč (z toho pro VVŠ cca 4,8 mld. Kč), v příštím roce  

9.481 mld. Kč a v roce 2014 9.776 mld. Kč. Podíl VVŠ na rozpočtu MŠMT činí v období let 

2012–2014 17,6 %, ale klesá celkový objem financí celého resortu. Současný normativní 

rozpočet VVŠ (studenti, stipendia) včetně investic činí letos 21,6 mld. Kč, v r. 2013  

19,1 mld. Kč a v r. 2014 17,0 mld. Kč. Po odečtení investic je letošní rozpočet VVŠ  

19,3 mld. Kč, v r. 2013 16,1 mld. Kč a v r. 2014 14,0 mld. Kč. Rozpočet OU činí v letošním 

roce 463,5 mil. Kč, odhad v příštím roce je 394,7 mil. Kč a v roce 2014 351,2 mil. Kč. Rektor 

doporučil v kontextu těchto změn projednávat už letošní rozpočet. Je potřeba vytvořit 

podmínky pro postup v příštích letech.  

Rektor dále upozornil, že situace je jiná než v minulých letech, kdy byl rozpočet zasílán AS 

OU se souhlasným stanoviskem všech děkanů. Letos je rozpočet předkládán s nesouhlasným 

stanoviskem děkana PdF (propad rozpočtu PdF o 12,7 % ve srovnání s rokem 2011). Původně 

nesouhlasil rovněž děkan FU, který následně své stanovisko přehodnotil.  

Následně rektor prezentoval možnosti řešení propadu rozpočtových financí PdF. Vlastní 

možnosti PdF: 

- zahájení transformačních kroků s cílem snížit nutné náklady fakulty, 

- využití mzdových prostředků z jiných finančních zdrojů pro financování standardního 

provozu (omezení zvyklostí přidávání mzdy z projektů ke stávající mzdě). Většina 



projektů se řeší v rámci standardní pracovní doby. PdF vyplatila na mzdy 

z normativních financí 51 mil. Kč, z ostatních zdrojů 21 mil. Kč.  

- převod části uspořených financí (cca 12 mil. Kč) na provozní finance. Je jasné, že 

finance vznikaly s určitým cílem, ale v tuto chvíli je nutné zvážit prioritu jejich 

využití. 

 

Další možnosti řešení: 

- řešení v souladu se schválenou metodikou rozpočtu OU: změnit počet odpočítávaných 

nefinancovaných studentů, 

- varianta s mírnou změnou metodiky rozpočtu OU: změna vybraného sběru dat pro 

výpočet bodů RIV. Letos je používán sběr z roku 2010. Možnost započítání sběru dat 

do roku 2011 nebyla akceptována ostatními fakultami. 

- možnosti nad rámec metodiky: (1) jednorázová „sanace“ s přerozdělením finančních 

prostředků, což nebylo podpořeno ostatními fakultami, které trvaly na metodice 

schválené senátem; (2) forma „půjčky“ od fakult, která je však problematická 

s ohledem na budoucí vývoj financování VVŠ. 

 

Vliv možností řešení na rozpočet PdF: 

- prominutí překročení počtu studentů 2. ročníků: rozpočet PdF naroste o cca 4 %, 

projeví se ve snížení rozpočtu ostatních fakult, 

- institucionální podpora podle sběru dat k roku 2011: rozpočet PdF se navýší o necelé  

2 %. 

 

Dále rektor prezentoval nesystémové podpory v minulosti: 

- snížení dotace pro ÚVAFM pod rámec jeho teoretického přínosu (odnětí specifického 

výzkumu), 

- snížení odpočtu nefinancovaných studentů (FSS a PdF), 

- rozvojový koeficient FSS, který byl dán v náběhu činnosti této fakulty, 

- rozvojový koeficient FU,  

- mimořádná dotace ve výši 1 mil. Kč pro FSS v období vzniku fakulty a náběhu její 

činnosti. 

 

 

Diskuse: 

Stanovisko EK AS OU s vyjádřením kvestorky a rektora k jednotlivým bodům:  

1. Rozpočet OU pro rok 2012 

- EK AS OU požaduje v návaznosti na částku 1 700 000 Kč určenou pro areál Zábřeh 

objasnění tamních vlastnických vztahů a ptá se, zda by bylo možné tuto částku snížit, 

například vyjednáváním s Magistrátem města Ostravy, který deklaruje podporu VŠ. 

Vyjádření kvestorky: Kvestorka zmínila skutečně vynaložené náklady v letech 2008–2011. 

Všechny náklady vyplývají ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se statutárním městem Ostrava. 

Trend nákladů je jednoznačně klesající a letos činí 1,7 mil. Kč, z toho 600 tis. Kč je letní  

a zimní údržba, 900 tis. Kč ostraha objektu, který se bude rekonstruovat. Pokud se 

rekonstrukce zahájí, tato položka se již nebude v příštím roce vyskytovat. Dále 50 tis. Kč tvoří 

osvětlení areálu, zbývající částka souvisí s údržbou. V roce 2011 byla ukončena smlouva se 

společností Hospiterm, která realizovala správu areálu. Část objektů je ve vlastnictví OU, část 

je navrácena městu a o část bylo město požádáno v rámci darování. Předpoklad nákladů 

v příštím roce je 1 mil. Kč. Rumpel uvedl, že ze strany města je deklarována neomezená 

podpora univerzitám, a zda by bylo možné za předpokladu podpory ze strany města tyto 

prostředky výrazně snížit, např. za údržbu pozemků. Kvestorka uvedla, že kromě této 

záležitosti má OU uzavřenou s městem smlouvu o spolupráci, kde město zajišťuje veškeré 

demoliční práce, dále ze svých prostředků vybudovalo parkoviště, které bude darováno OU, 



jde tedy o prokazatelný finanční přínos. Město dále po dobu 5 let finančně podporuje LF. 

V rozpočtu předložené finance souvisí s bývalými smluvními vztahy, které je potřeba dodržet. 

Rektor doplnil, že celková výše dotace města činí přes 80 mil. Kč.  

 

- EK AS OU požaduje vysvětlení struktury Priorit 1 – služby – ostatní v kanceláři rektora ve 

výši 1 235 000 Kč. Pokud se nejedná o služby nutné pro chod univerzity, navrhuje snížení na 

polovinu. 

Vyjádření kvestorky: 130 tis. Kč tvoří podíl na nákladech konference rektorů, 60 tis. Kč 

činnost kanceláře rektora (inzerce, tisky, reklamy), 250 tis. Kč Gaudeamus, 125 tis. Kč tisky 

Listů OU, 100 tis. grafické návrhy a realizace celouniverzitních akcí, 180 tis. Kč aktivity 

související s PR OU, 48 tis. Kč Newsletter, 120 tis. Kč povinné výtisky výroční zprávy  

o činnosti a výroční zprávy o hospodaření 120 tis. Kč, 50 tis. Kč inzerce a 162 tis. Kč tiskové 

konference. 

 

- EK AS OU požaduje vysvětlení čtyřnásobného nárůstu prostředků na celouniverzitní 

kulturní akce. Doporučuje zachovat loňskou částku. 

Vyjádření kvestorky: Finanční prostředky, které byly na tuto činnost prokazatelně 

vynakládány, souvisí s konáním divadelního představení, pronájmy kulturních domů, 

pronájmy prostor pro setkání s absolventy, úhrady členům Janáčkovy filharmonie. Jde  

o částku, která dosud byla hrazena z jiných zdrojů. Pro tento rok tyto příjmy nejsou, proto je 

tato částka nárokovaná z rozpočtu OU. 

 

- EK AS OU vznáší dotaz, proč byly použity RIV body z roku 2010 pro rozdělení 

institucionální podpory, zatímco v loňském roce byly taktéž použity RIV body z roku 2010. 

Navrhuje, aby byla v tomto ohledu stanovena přesná metodika a aby případné chyby, došlo-li 

k nim, byly napraveny. 

Vyjádření kvestorky: Letos se rozpočtuje přesně podle metodiky Rady vlády. Stejně tomu 

bylo i v letech minulých. Drozd uvedl, že rok 2010 měl být správně použit jen letos. Správně 

měl být v předchozích letech 2x použit rok 2009. Chybný postup však byl vloni schválen 

senátem a fakultami. 

   

- Budou-li vyřešeny výše zmíněné body, navrhuje EK AS OU schválení rozpočtu v předložené 

podobě, doporučuje zároveň, aby byla vedena další jednání s PdF, na jejichž základě by po 

předložení plánu na stabilizaci PdF ze strany jejího vedení mohla být v dohledné době 

provedená rozpočtová změna, která by vedla k podpoře této fakulty pro letošní rok (např. 

v odpisu počtu studentů druhého ročníku, použití případné úspory z výše zmíněných bodů 

apod.). 

Vyjádření rektora: Toto rektor považuje za možné pouze v případě, že by na OU přišly další 

peníze. Tuto variantu nelze provést v rámci stávajícího rozpočtu. Úprava rozpočtu je možná 

jen před jeho schválením. 
 

2. Režie projektů 

- EK AS OU klade otázku, jaká byla celková částka vybraná z grantů provozovaných na OU 

na režijní náklady v roce 2011 a jak byla konkrétně využitá, zda byla celá využitá pro 

Projektové oddělení. 

Vyjádření kvestorky: Výnos z režií všech projektů pro rektorát byl 1,164 tis. Kč. Finanční 

prostředky byly využity na služby ve výši 381 tis. Kč (dofinancováni IS Magion a 

centralizovaného úhradového systému), osobní náklady ve výši 462 tis. Kč a o 321 tis. Kč 

byly sníženy priority 1 a tato částka byla převedena na investice.  Uvedené osobní náklady 

tvořily mzdové náklady zaměstnanců, kteří byli přijati na projekty.  

 

 



3. Prostředky získané z výuky v Luganu 

- EK AS OU vznáší dotaz, na co konkrétně jsou vynakládány prostředky plynoucí z pobočky 

v Luganu. 

Vyjádření kvestorky: V roce 2011 nebyly příjmy, jelikož dobíhal starý typ smluvního vztahu, 

kdy studenti končili a neplatili. Od akademického roku 2011/2012 nabíhá nová smlouva.  

V lednu 2012 byla přijata první platba ve výši 110 tis. eur, která byla rozúčtována na období 

listopad a prosinec. Dále částka ve výši 469 tis. Kč nebyla čerpána a je součástí 

hospodářského výsledku LF. Náklady, které s Luganem vznikaly v roce 2011, byly 

realizovány z rozvojového projektu.  

 

Kvestorka dále odpověděla na dotaz studentů ohledně nulového rozpočtu v položce Slávie. 

Uvedla, že z rozpočtu nelze tyto položky hradit, a proto Slávie není principiálně součástí 

rozpočtu. Z příjmů rektorátu bude letos nadále hrazena reprezentace univerzity ve stejném 

rozsahu jako v minulých letech, tj. v maximální výši 150 tis. Kč. Horák se dotázal, zda lze 

zaručit financování reprezentace i v příštím roce. Kvestorka uvedla, že vše závisí od příjmů. 

V případě, že OU bude mít příjmy, bude nadále reprezentace jako jedna z priorit 

podporována.  

 

Drozd doporučil zvážit čerpání rozpočtu AS OU v letošním roce. Doporučil ponechat 

rozhodnutí o rozpočtu na nový senát a v tuto chvíli čerpat jen nezbytné finance. Soustružník 

doporučil ponechat částku v plánované výši z důvodu nutnosti výjezdního zasedání pro nový 

senát.  

 

Děkan PdF doc. Malach ocitoval klíčová data v rozpočtu fakulty pro rok 2012, kdy letošní 

celková částka 81 mil. Kč je nižší o 12,7 % oproti minulému roku. Uvedl některá fakta, která 

vedla k formulaci názoru PdF vrátit návrh rozpočtu k přepracování. Hlavním důvodem 

propadu jsou finance, které plynou z bodů RIV. Upozornil, že pedagogické fakulty v ČR 

pracují v historicky odlišných podmínkách. Metodika přidělování rozpočtu ignoruje 

pedagogické fakulty a zásadně mění vzdělávací praxi. Pedagogické fakulty nemůžou uvádět 

své výsledky v RUV. PdF navrhla, aby byla provedena korekce výkonu podle oborového 

hodnocení výkonu (využít oborové hodnocení z 50 %), ale návrh nebyl akceptován. PdF 

vykazuje dynamiku 180% nárůstu publikačních bodů ve srovnání s jinými fakultami. Děkan 

se domnívá, že enormní úsilí pracovníků by bylo demotivováno při současné verzi rozpočtu, 

čímž dojde k odchodu nejlepších pracovníků fakulty. Uvedl, že PdF je výkonem srovnatelná 

s ostatními pedagogickými fakultami v ČR, přičemž postavení fakulty na OU je 

neporovnatelně lepší než na vybraných univerzitách (UP a UK). PdF OU drží krok s ostatními 

fakultami OU. Korekce dle bodů RIV by byla nejlepším řešením pro PdF. Konstatoval, že 

fakulta zahájila proces adaptace vůči novým podmínkám. Existují klíčové priority a úkoly, 

které byly projednány na poradách VK PdF a kolegiu děkana PdF.  

Rektor podotkl, že je s podivem, že neprotestuje LF nebo FU, jelikož klesá normativ  

za studenty a drží se hodnota na vědu. Ve výsledku budou postiženy ty obory, které mají 

vysoký koeficient náročnosti, a tudíž je normativ násoben číslem 3 nebo 2,6 na rozdíl od PdF. 

Propad se dá vyrovnat pouze penězi za VaV, které však zůstanou stejné, takže vyrovnání je 

nereálné. Propad u PdF v budoucnu nebude velký, protože fakulta může nahradit ztrátu 

publikačními body, což nebude možné u FU a LF.  

V reakci na odchod nejlepších pracovníků fakulty Drozd podotkl, že strategie by měla být 

naopak jiná. Zbývající finanční prostředky by měly být směrovány těm lidem, kteří mají šanci 

situaci zachránit.  

Pavelčíková se vyjádřila k bodu 2 dopisu děkana PdF, i když má výhrady k většině dalších 

bodů. Uvedla, že bod neodpovídá skutečnosti a zásadně s ním nesouhlasí, jelikož delší dobu je 

zmiňována důležitost bodů v RIV. Nesouhlasí rovněž s tím, že v době schvalování metodiky 

rozpočtu OU „nebylo přesně známo, k jakým podstatným a v zásadě i dosti neočekávaným 



změnám dojde ve třech klíčových komponentách rozpočtu OU, a to v části A – úhrada  

za vzdělávání, v části K – kvalita a zejména v části IPVaV – institucionální podpora vědy a 

výzkumu“. Zdůraznila, že změny byly očekávané a byly jasné. Uvedla, že formulace tohoto 

bodu svědčí o tom, že pan děkan není dostatečně informován o dlouhodobém trendu vývoje 

financování vysokého školství v ČR.  

Novák reagoval na oborové koeficienty, o kterých děkan PdF hovořil a které se vyskytují 

v metodice MŠMT pro další období. Upozornil na to, že se zvyšováním počtu studentů a 

snižováním počtu publikací se koeficient bude neomezeně zvyšovat a s ním také počet 

publikačních bodů. Proto je použití tohoto koeficientu nesmyslné. 

Slovák vyjádřil překvapení nad odůvodněním rozdělení institucionálních peněz. Dle jeho 

názoru je zřejmé, kde se stala chyba, a je potřeba chybu přiznat a případně napravit vzniklé 

chyby. Je nesmyslné, aby body letos a vloni byly rozděleny podle stejných dat. Drozd uvedl, 

že je potřeba se informovat na MŠMT, protože rok 2009 byl opravdu započítán 2x. Dostál 

zdůraznil, že minulý rok byla použita špatná čísla. Rektor reagoval, že záležitost publikačních 

bodů byla diskutovaná. Výsledkem jednání bylo to období sběru dat, na kterém se shodly 

všechny fakulty, a senát toto schválil. Letos jsou body přiděleny jasným způsobem, proto lze 

jednoznačně použít ty body, za které peníze přišly. Lata doplnil, že nelze hovořit o podvodu. 

Problém je rovněž v tom, že body RIV mají obrovské zpoždění. Slovák reagoval, že je zjevné 

to, že vloni přišly peníze na institucionální výzkum a byly rozděleny na fakulty jinak, než na 

co původně přišly.  

Děkan PdF uvedl, že je potřeba si uvědomit, že každý má jinou míru informovanosti, a v tuto 

chvíli je potřeba hledat řešení, jak PdF pomoct. Znovu požádal o zvážení situace PdF se vší 

vážností. Haška se dotázal, jaké má fakulta PdF připravené nástroje řešení, pokud by pokles 

fakulty byl děkanem avizovaných 6 %. Děkan uvedl, že bude snaha o uznání RUV bodů a 

dále bude podporováno publikování v  impaktovaných časopisech a vydávání 

vlastního impaktovaného časopisu. Jandačka sdělil, že pokles finančních prostředků je větší 

než jeden měsíc rozpočtu fakulty. Je jasné, že PdF bude muset udělat strukturální změny. 

Pokles pravděpodobně ovlivní i zdravé jádro fakulty. Metodika se skokově mění a 

pravděpodobně se může stát, že v příštím roce se bude řešit propad jiné fakulty.  

Rektor reagoval, že metodika se nemění skokově. Je několik let zřejmé, že dojde k poklesu 

normativu za studenty a k posílení výstupů ve vědeckém výkonu. Toto je zřejmé minimálně  

2 roky. Lze souhlasit s tím, že v případě změny metodiky rozpočtu na OU by se vytvořil 

finanční „polštář“. Změny jsou však vnější, tudíž utlumení změn uvnitř OU nebude mít ve 

výsledku žádný efekt. Jako příklad rektor zmínil tvrdou restrukturalizační změnu na katedře 

fyziky, kdy katedra po změnách existuje, byť v jiné struktuře. Je nutné přistoupit na 

restrukturalizace pracovišť. Lze očekávat, že do problémů se v příštím roce může dostat FU a 

LF. Haška se znovu dotázal děkana PdF na konkrétní kroky, které by zvýšily finance  

pro fakultu. Děkan uvedl, že PdF snížila provozní náklady spojené s koncentrací pracovišť 

fakulty. Otevřená je otázka výrazného snížení mzdových prostředků, kdy mnohé katedry 

nemají osobní ohodnocení. Dále uvedl, že někteří pracovníci mají snížené úvazky a zbytek 

úvazků je hrazen z fondů.  

Slovák se dotázal, zda je v pořádku metodika, která určuje výši investičních prostředků pro 

LF, když fakulta s rozpočtem 81 mil. Kč přispívá cca o 300 tisíc Kč víc než fakulta s 

rozpočtem 100 mil. Kč. Uvedl, proč se při výpočtu příspěvku počítá s loňským rozpočtem a 

nikoli letošním, proč nejsou do výpočtu příspěvku započteny institucionální finance, které 

jsou podstatnou částí rozpočtu. Dále se dotázal, proč je při výpočtu pracováno se všemi 

studenty a ne jen financovanými a proč se nebere v úvahu ekonomická náročnost oborů, když 

obory s vyšším koeficientem vyžadují vyšší náklady na investice. Rektor reagoval, že v roce 

2009 takto vznikla dohoda mezi děkany a děkani jsou na toto připraveni. Uvedl, že není vůbec 

jisté, zda bude celá tato částka vyčerpána. Uspořené finance budou vráceny zpět do rozpočtu 

jednotlivých fakult. Soustružník uvedl, že podle prezentovaných grafů lze předpokládat horší 

situaci v příštím roce a dotázal se, zda lze předpokládat, že situace pro PdF bude v příštím 



roce lepší. Děkan PdF odpověděl, že bude pokračovat snaha o nápravu započtení bodů RUV. 

Dále dochází k úpravám oborů a jsou naplánovány určité korekce.  

Slovák sdělil, že v ukazateli K tvoří největší díl zaměstnanost absolventů. Je však rozpor ve 

výpisu z MŠMT a v rozpočtu OU, kde schází asi 300 absolventů. Kvestorka sdělila, že 

rozpočet byl kontrolován tajemníky fakult a nikdo toto nerozporoval. Slovák se dotázal na 

odpočty studentů ve 2. ročníku, kdy v minulém roce byli tolerováni studenti jedné fakulty  

v 1. ročníku a letos nejsou znovu odpočítáni ve 2. ročníku. Rektor odpověděl, že byla dohoda, 

kdy studenti byli uznáni, a proto není opodstatněný jejich odpočet ani ve 2. ročníku. Dostál 

uvedl, že vcelku chápe pohled ostatních fakult, ale upozornil, že každý rok jsou nesystémové 

podpory. V roce 2009 byla FSS podpořena částkou 800 tis. Kč, ale neskládala se na to PřF. 

Rektor uvedl, že bylo jasné, že na studenty navíc nepůjdou další finance. Otázkou je, proč byli 

tito studenti na PdF přijati, když bylo zřejmé, že studenti nebudou financováni. Dostál uvedl, 

že s tím souhlasil, ale není zřejmé, proč jedna fakulta má toto uznáno a další ne. Pavelčíková 

reagovala, že se nelze vracet k tomu, co bylo. Je potřeba se zaměřit na budoucnost, jelikož 

všechny fakulty čeká restrukturalizace a je potřeba počítat s určitým krizovým vývojem.  

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje rozpočet OU pro rok 2012 předložený rektorem.  

 

Hlasování:  

Pro: 26 Proti: 6 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

Rektor sdělil, že chápe situaci fakulty, která je první fakultou, která se v této situaci ocitla, ale 

nebude poslední fakultou, která v této situaci bude. Předpokládá, že děkan PdF zpracuje 

jasnou představu o změně struktury fakulty a změně nákladů fakulty. Lze předpokládat, že 

OU bude mít příjmy. Pokud budou požadavky změny struktury jasné, bude snaha ze strany 

rektorátu najít zdroje, které umožní podpořit zajištění této strukturální změny. Ze strany 

rektorátu bude snaha finančně podpořit fakulty, které budou mít zájem prokazatelně změnit 

svoji strukturu. Tato finanční podpora však nemůže probíhat na úkor jiných fakult. Rektor 

vyjádřil jednoznačný zájem o to, aby fakulta dál existovala, jelikož je jednoznačnou součástí 

OU.  

 

 

Bod 2 

Text: Závěry setkání akademické obce ohledně věcných záměrů zákonů o VŠ a FPP ze 

dne 7. 2. 2012 

 

Drozd uvedl závěry setkání akademické obce ohledně věcných záměrů zákonů o VŠ a FPP: 

„Akademická obec na svém setkání společně s rektorem vyjádřila zásadní nesouhlas  

s návrhem financování vysokých škol, které jsou v rozporu s programovým prohlášením 

současné vládní koalice o podpoře vzdělávání. Zásadní podfinancování vysokých škol během 

příštích dvou let ohrožuje samotnou existenci vysokých škol a kvalitního vysokoškolského 

vzdělávání. 

Akademická obec konstatuje, že věcný záměr zákona o VŠ je nedopracovaný a věcný 

záměr o finanční pomoci studentů zcela chybný a neměl by být schválen vládou ČR. Ačkoliv 

existuje řada důvodů, mezi nejzávažnější patří tyto:  

 Existují zásadní nejasnosti v navrhovaném systému řízení a samosprávy VŠ, zejména 

nejsou jasné vztahy jednotlivých orgánů VŠ (Rada vs. senát). V případě 

paragrafovaného znění to může vést k ohrožení kvality řízení VŠ a jejich samosprávy. 



 Není jasně koncipovaný rozdíl mezi soukromou a veřejnou vysokou školou. Tyto 

nejasnosti mohou vést k následné snaze soukromých vysokých škol o získání dotace z 

MŠMT.  

 Rostou oprávněné obavy, že školné nebude sloužit jako další zdroj financování VŠ, 

které by mělo zajistit vyšší kvalitu vzdělávání, ale bude sloužit k dofinancování 

snižujícího se rozpočtu VŠ. Budoucí studenti a jejich rodiče jsou tím pádem nesprávně 

informování o významu školného.  

 

 

Účastníci shromáždění vyzvali akademickou obec OU, aby svůj nesouhlas  

s financováním VŠ a špatnou přípravou věcných návrhů zákona o VŠ a zákona o finanční 

pomoci studentům vyjádřili formou koordinovaných informačních a protestních akcí 

směřovaných na konec února, kdy se budou obdobné aktivity konat i na jiných VŠ. Vyjádření 

nesouhlasu s uvedenými body podpořil také rektor OU“. 

 

Drozd dále uvedl, že jednotlivé senáty fakult OU podpořily tento záměr. Bude vytvořen 

koordinační tým v zastoupení jednotlivých fakult. Drozd vyzval k účasti rovněž zástupce 

studentů.  

 

Usnesení: AS OU podporuje závěry setkání akademické obce ohledně věcných záměrů o VŠ 

a FPP a souhlasí s vytvořením koordinačního výboru, který bude organizovat protestní akce.  

 

Hlasování:  

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. Během hlasování nebylo přítomno 6 členů AS OU. 

 

 

Ručková doporučila tyto akce pořádat ve spolupráci s VŠB. Uvedla, že je potřeba upozornit i 

na další věci, které přinášejí do této problematiky něco nového, např. problematiku 

soukromého vysokého školství.  

 

AS OU požádal o zřízení diskusního fóra pro komunikaci ohledně reformy VVŠ na portále 

OU. 

 

 

Bod 3 

Text: Různé 

1. Vznik nové samostatné akademické obce  

Novák sdělil, že vznikla myšlenka vytvořit samostatnou akademickou obec pro Centrum 

excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, která 

by měla mít své zástupce v senátu. Soustružník uvedl, že toto bylo řešeno v AS PřF. Realizace 

by byla vhodná, ale vzniká problém s počtem studentů v AS OU, jelikož centrum excelence 

nemá vlastní studenty. 

2. Občerstvení 

Soustružník připomenul zajištění občerstvení na zasedání AS OU. 

 

Příští zasedání AS OU: 19. 3. 2012, ve 14 hod. v Aule OU 

Další zasedání AS OU: 16. 4. 2012 (učebna B217) 

 

 

Zapsala: Mulková  

Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 20. února 2012 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 

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. zúčastnila 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. 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 omluven 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Iva Kuzníková zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Bc. Barbora Ručková zúčastnila se 

Petra Křivánková zúčastnila se 

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 

 


