
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

19. března 2012 

 

Přítomni: UK 19, SK 8, podrobně viz prezenční listinu 

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

ing. Poloková 

 

 

Program:  

1. Projednání informace o čerpání příspěvku MŠMT za rok 2011 na OU 

2. Projednání informace o čerpání rozpočtu OU za rok 2011 – Priority 1, Priority 2 

3. Projednání informace o hospodářském výsledku OU za rok 2011 a předběžný 

návrh na jeho rozdělení 

4. Hodnocení kvality výuky studenty, zhodnocení posledně realizované evaluace 

5. Projednání organizace a termínů vyhlášení voleb do AS OU 

6. Projednání a schválení modifikace Studijního a zkušebního řádu OU 

7. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Projednání informace o čerpání příspěvku MŠMT za rok 2011 na OU 

Kvestorka informovala o čerpání příspěvku MŠMT za rok 2011 na OU. Příspěvek MŠMT je 

poskytován v několika ukazatelích. Příspěvek MŠMT dle uk. „A + B1, B2 a B3“ přidělený 

MŠMT na rok 2011 byl rozhodnutím AS OU v 2/2011 rozdělen mezi subjekty OU.  

Na jednání AS OU v 9/2011 v rámci navýšení institucionální podpory o 1.928 tis. Kč byly 

tyto prostředky přiděleny fakultám a rozhodnuto, že fakulty převedou prostředky ve stejné 

výši z uk. A+B1, B2 a B3“ do úschovy na Rektorát OU, přičemž k jejich vrácení na fakulty 

dojde v rámci rozpočtu na r. 2012. OU v 12/2011 dále obdržela dodatečně navýšený 

příspěvek v uk. „A+B1, B2 a B3“ ve výši 2.340 tis. Kč, který byl následně rozdělen v rámci 

rozpočtu  

na r. 2012.  

Příspěvek dle uk. „C“ (stipendia PGS) je přidělován fakultám. 

Příspěvek dle uk. „F“ (vzdělávací aktivity nefinancované z uk. A a B) přidělen Fakultě umění. 

Příspěvek dle uk. „S“ (sociální stipendia) a dle uk. „U“ (ubytovací stipendium) je 

obhospodařován Rektorátem OU. Z tohoto příspěvku jsou vyplácena stipendia v souladu se 

Stipendijním řádem OU. 

 

K 31. 12. 2011 byl celkově za OU nevyčerpán neinvestiční příspěvek ve výši 

31.276.140,24 Kč. V rámci jednotlivých subjektů OU je však zůstatek příspěvku značně 

nevyrovnaný. Jedná se však o účetní problematiku, která bude vyřešena následujícím 

způsobem: 

- V rámci účetních operací r. 2011 byl zůstatek příspěvku (zdroj 1100, 1110, 1150) 

převeden celý do FPP Rektorát, ostatní zůstatky příspěvku (zdroj 1120, 1170) 

zaúčtovány do FPP fakult. 

- Kladné zůstatky příspěvku (zdroj 1100) fakult budou přeúčtovány z FPP Rektorátu 

do FPP fakult v r. 2012. 

- Záporný zůstatek příspěvku (zdroj 1100) FF ve výši 2.432.158,38 Kč, který účetně 

pokrývá PdF (2.432.158,38 Kč) Filozofická fakulta dokryje PdF převedením 

prostředků ve výši 2.432.158,38 Kč z FRIM FF do FRIM PdF v r. 2012. 

Fakulty, které zůstaly v plusu, částku převádějí do vlastního FPP. 



 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí celkový zůstatek neinvestičního příspěvku k 31. 12. 2011 

ve výši 31.276.140,24 Kč a jeho převedení do FPP v souladu § 18a zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, a čl. 5 odst. 8 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Projednání informace o čerpání rozpočtu OU za rok 2011 – Priority 1, Priority 2  

Kvestorka informovala AS OU o čerpání rozpočtu OU za rok 2011 – Priority 1 a Priority 2  

ke dni 31. 12. 2011 dle chválených položek rozpisu rozpočtu pro rok 2011. Nevyčerpané 

prostředky v rámci P2 fakult přidělené celouniverzitním složkám byly účetně vráceny 

fakultám.  Zůstatky zdroje 1100 a 1190 souhlasí s údaji v souboru hospodářského výsledku 

subjektů OU za rok 2011.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1  

a Priority 2 k 31. 12. 2011 vztahující se k celouniverzitním subjektům OU (R, UK, CIT). 

 

 

 

Bod 3 

Text: Projednání informace o hospodářském výsledku OU za rok 2011 a předběžný 

návrh na jeho rozdělení 
Kvestorka informovala, že výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2011 je kladný ve výši 

5 625 312,28 Kč. Tento účetní výsledek hospodaření byl v souladu se zněním zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, upraven o položky snižující a zvyšující 

základ daně a po odpočtu daně z příjmu právnických osob se započtením slev na dani vzešel 

výsledek hospodaření po zdanění, který činí 5 477 162,28 Kč. 

 

V souladu s § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Přílohy č. 9 ke Statutu 

OU – Pravidel hospodaření OU musí být výsledek hospodaření rozdělen do jednoho či více 

z následujících 4 fondů VVŠ (Rezervní fond, Fond reprodukce investičního majetku, Fond 

odměn, Fond provozních prostředků). 

 

Rozdělení HV a návrh na jeho rozdělení do fondů, příp. vypořádání v rámci subjektů OU 

bude předložen AS OU na zasedání v 4/2012 po jeho projednání na Kolegiu rektora. 

 

Záporný hospodářský výsledek menzy byl způsoben výrazně nižším počtem vydaných jídel  

a sníženou dotací na stravování. 

 

Diskuse: Haška se dotázal, proč došlo k tomuto výsledku menzy v situaci, kdy rozpočet a 

provoz menzy musel být plánován. Pavelčíková potvrdila, že došlo ke zhoršení kvality jídel 

v menze a výraznému úbytku strávníků ze strany pedagogů. Navíc v širším okolí je dostupná 

levnější nabídka stravování. Kvestorka reagovala, že cena jídel není nadhodnocená. Je reálně 

nastavena tak, aby odpovídala nákladům. Dále uvedla, že problém menzy souvisí i 

s nevyrovnaným rozložením počtu strávníků během roku, kdy výuka je koncentrovaná do 13 

týdnů v rámci dvou semestru. Ručková sdělila, že tyto problémy řeší menzy i na jiných 

školách. Kvalita je však nesrovnatelně lepší. Kvestorka reagovala, že existují školy, které 

dofinancovávají menzu, pak lze kvalitu stravy v menze řešit v jiné úrovni. 

 



Usnesení: AS OU bere na vědomí výsledek hospodaření OU za rok 2011, přičemž jeho 

vypořádání v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v souladu 

s článkem 5 odst. 9 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření bude projednán na 

následujícím zasedání AS OU v 4/2012. 

 

 

 

Bod 4 

Text: Hodnocení kvality výuky studenty, zhodnocení posledně realizované evaluace 

Prorektorka informovala o průběhu evaluace výuky v zimním semestru. Procento zapojených 

studentů je stále problematické. Průměr je 26 %. Z časového rozložení počtu zapojených 

studentů vyplývá, že nárůst účasti se projevil po zaslání informačních mailů. Dotazníky byly 

shodné jako v předcházejícím semestru. Pozitivní jsou podrobnější a věcnější komentáře, 

aktivizace vyučujících a pracovišť OU na všech úrovních, kdy vyučující může reagovat na 

jednotlivé podněty k předmětům, což je kvitováno ze strany studentů i ze strany vyučujících. 

Podnětem pro další období je podpora hodnocení ze strany vyučujících, kateder a fakult s 

cílem zapojit více studentů do evaluace. Jako problém se objevila otázka anonymity nebo 

adresnosti odpovědí. U komentářů si student může vybrat, zda bude odpovídat anonymně 

nebo neanonymně. Prorektorka zdůraznila, že nelze dopátrat, kdo je autorem anonymních 

odpovědí. Pokud student zvolí variantu anonymní, zůstává v anonymitě. Velká část 

komentářů se týkala budovy M: teplota, vybavení, problémy se zprovozněním prostor, dále se 

objevil problém stravování na LF, kolize v rozvrzích, hromadné e-maily (spam, neadekvátní 

informace) aj.   

 

Diskuse: Rumpel se dotázal, kdy bude možné, aby všichni vyučující viděli všechny výsledky 

evaluace. Zveřejnění výsledků všem vyučujícím by zjednodušilo rovněž problém s přístupem 

externistů k evaluacím. Prorektorka uvedla, že externisté jsou problém, protože do portálu má 

přístup jen zaměstnanec OU, přístup externistů do portálu nebude řešen. Rumpel se dotázal, 

proč nemůže např. ani zástupce vedoucího katedry vidět ostatní výsledky. Prorektorka uvedla, 

že systém je takto naprogramován. Rektor sdělil, že pokud by šlo o otázku přístupových práv, 

vyučující by mohli dostat stejná práva jako studenti. Pokud to půjde jednoduše nastavit u 

přístupových práv, bude problém řešen. Pokud by byl problém s naprogramováním systému, 

nelze toto v tuto chvíli vyřešit. Drozd sdělil, že ve studijních plánech jsou často předměty 

jiných kateder a přístup k evaluacím je důležitý i z pohledu zjištění kvality těchto předmětů 

před jejich zařazením do studijních plánů. Zveřejnění výsledků evaluace je opodstatněné. 

Rumpel dále uvedl, že na učebnách v budově M je open office, což způsobuje mj. problémy s 

fungováním prezentéru. Rektor sdělil, že nevidí důvod k tomu, aby toto nešlo vyřešit. Je 

potřeba se oficiálně obrátit na CIT s žádostí o provedení změny.  

Soustružník uvedl, že je škoda, že do hodnocení nebyly zařazeny Listy OU. Dále sdělil, že 

studentům nebyl poslán e-mail s upozorněním na evaluace a zároveň nebylo i přes předchozí 

domluvu s vedením OU zařazeno „vyskakovací“ okno při přihlášení na portál. Rektor 

reagoval, že role univerzity není v nucení a prosení studentů, aby evaluaci udělali. Vše je 

založeno na zájmu studentů o evaluace. Ručková sdělila, že je jasné, že univerzita nemá 

atakovat studenty, ale bylo přislíbeno, že postupovat se bude i pro ZS stejně jako v LS. 

Nechápe, proč by se měl ověřený systém upozorňování na evaluace změnit. Domnívá se, že 

by měl být posílán alespoň studentský mail, který SK AS OU sestavila a který nebyl 2x 

rozeslán. Rektor reagoval, že studentské maily jsou opodstatněné a lze je realizovat. Haška se 

dotázal, proč nebyl dodržen dohodnutý postup z posledního jednání o Evaluaci – tedy použití 

„vyskakovacího“ okna v Portálu OU a rozeslán email, sestavený studentskou komorou AS 

OU a zaslaný prorektorce pro studium. Nedodržení postupu nazval selháním vedení OU. 

Rektor upozornil, že nejde o otázku selhání vedení univerzity v informovanosti studentů. 

Univerzita udělala vše pro to, aby se evaluace stala pro studenty atraktivní a aby byly 



zpřístupněny výsledky evaluace.  Tuto záležitost lze hodnotit i z druhé strany, kdy nastalo 

selhání studentů, kteří se evaluace nezúčastnili. Rektor dále uvedl, že při příští evaluaci se 

bude postupovat dle stejného systému, jako u evaluace LS 2010/2011. Haška se zeptal, jaké 

budou záruky, že se tak opravdu stane. Rektor konstatoval, že žádné. Sdělil, že vedení OU 

udělá vše proto, aby evaluace byla studentům v maximální míře umožněna a aby byli 

v maximální míře o evaluaci informování. Drozd uvedl, že je otázkou, zda nastal markantní 

pokles účasti v důsledku nedodržení postupu informovanosti studentů z LS. Z hlediska 

procentuálního není pokles zásadní a těžce lze odhadnout skutečné příčiny a důsledky tohoto 

poklesu. Dále upozornil na to, že pokud SK AS OU něco vyjednávala s vedením univerzity, 

měla o tom informovat předsedu AS OU. Soustružník vysvětlil, že se jednalo o dohodu 

vzniklou na zasedání AS OU a týkala se celého AS a nejen SK AS OU. Drozd sdělil, že u 

evaluací se rozebírají komentáře, ale už se nehodnotí čísla. Je potřeba si všímat i čísel 

v jednotlivých analýzách. Prorektorka reagovala, že z předmětů nelze udělat sumář nebo 

porovnání. Jednotlivé problémy s předměty by měla řešit katedra nebo fakulta.  

Horák upozornil na technický problém, kdy při průběžném uložení dotazníku program 

vynechával písmenka. Prorektorka odpověděla, že o tomto problému ví. Toto je vysvětleno ve 

stanovisku CIT.  

Smolka upozornil, že u předmětů, které jsou vyučovány více vyučujícími, jsou výsledky 

evaluace těžce interpretovatelné. Dotázal se, zda se bude tento problém nějak řešit. 

Prorektorka odpověděla, že v tuto chvíli nelze vyřešit jiný vstup než přes zkratku předmětu, 

tudíž problém řešen nebude. Smolka se dále dotázal, zda by se hodnocení obsahu předmětů 

nemohlo změnit na zhodnocení cílů předmětu, aby nevznikl problém s hodnocením 

dodržování výuky přesně dle stanovených týdnů. Problém by mohl vzniknout v případě, kdy 

výuka v některých týdnech odpadá. Prorektorka uvedla, že s tím lze samozřejmě souhlasit, ale 

v tomto případě se nikdy v evaluaci neobjevilo, že nebyl dodržen sylabus např. z důvodu 

děkanského volna, státní svátku atd.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí výsledky hodnocení kvality výuky v zimním semestru. 

 

 

 

Bod 6 

Text: Projednání organizace a termínů vyhlášení voleb do AS OU 

Drozd uvedl, že rektor zaslal program k vyhlášení voleb. Volby do AS OU se uskuteční ve 

dnech 25. a 26. dubna 2012 v době od 9,00 do 16,00 hodin v těch budovách jednotlivých 

fakult, které určí fakultní volební komise při vyhlášení organizačního zabezpečení voleb.  

Kandidáty na členy AS OU může navrhovat každý člen akademické obce příslušné fakulty. 

Návrhy budou podávány fakultní volební komisi, a to písemnou formou a doložené písemným 

souhlasem kandidátů, od 3. dubna 2012 do 13. dubna 2012 do 12.00.  

Fakultní volební komise zveřejní na příslušné fakultě a to i dálkově přístupným způsobem 

seznamy kandidátů do AS OU nejpozději do 17. dubna 2012 do 12.00.  

 

 

Bod 7 

Text: Projednání a schválení modifikace Studijního a zkušebního řádu OU 

Prorektorka informovala, že na základě projednávání na studijní komisi byla vytvořena 

modifikace Studijního a zkušebního řádu OU, která reflektuje některé požadavky a zkušenosti 

vedení fakult.  



Jsou doplněny záležitosti týkající se doktorského studia, úpravy počtu zkouškových termínů, 

úpravy státní závěrečné zkoušky u pedagogických oborů, rozšíření výukového jazyka 

vzhledem k akreditaci oboru v Luganu, úpravy zápisu do studia aj.   

 

Diskuse:   
Stanovisko Legislativní komise AS OU: Vrublová informovala, že komise zvažovala, zda 

jeden řádný a jeden opravný termín zkoušky není málo.  

 

Prorektorka reagovala, že úprava počtu termínů odpovídá rytmu akademického roku. Čtyři 

pokusy v průběhu dvou semestrů jsou dostatečný počet k úspěšnému absolvování zkoušky. 

Analýza celého procesu s děkanským povolením třetího termínu, kdy děkani delegovali své 

pravomoci na jiné pracovníky, vedla k tomu vrátit se k původnímu návrhu 1+1. Soustružník 

se domnívá, že dohoda s děkany je možná, takže není nutné toto znovu rušit. Prorektorka 

upozornila na to, že vyučující nejsou schopni v pěti týdnech zkouškového období zadat  

tři zkouškové termíny. Celkem čtyři termíny na složení zkoušky jsou dostatečné. Soustružník 

reagoval, že nejde o řešení stovek zkoušek, ale jen jednotlivců. Prorektorka uvedla, že může 

ponechat stejnou původní formulaci, ale bude důsledně kontrolováno přesně dodržování 

Studijního a zkušebního řádu.  

Pavelčíková uvedla, že tři termíny zkoušek se nedají zvládnout ani z pohledu vyučujícího, kdy 

navíc v jednom z týdnů zkouškového období jsou státnice. Navíc se studenti zásadně nehlásí 

na termíny vypsané v prvním týdnu. Jirák potvrdil, že třetí termín je nereálný, i když dříve byl 

zastáncem jeho zachování. Obvykle se totiž na první termín studenti nepřihlásí, nebo zkoušejí, 

jestli projdou. Možnost vykonat zkoušku v dalším semestru považuje za dostatečnou možnost. 

Soustružník reagoval, že např. na VŠB je třetí termín a vyučující to bez problémů zvládají. 

Rektor odpověděl, že VŠB je masová škola, kde se toto řeší písemnými zkouškami.  

 

Po žádosti SK AS OU o oddělené hlasování komor, prorektorka stáhla návrh zrušení třetího 

termínu zkoušek. Upozornila ale na fakt, že děkani nebudou mít pravomoc delegovat tento 

souhlas na někoho jiného.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje předložený návrh Studijního a zkušebního řádu OU v původním 

znění čl. 11 bodu 2. 

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 8 

Text: Různé 

1. Podpora Akreditační komise 

Drozd informoval, že senátoři AS OU měli možnost se elektronicky vyjádřit k usnesení FF 

OU ve věci prodloužení akreditace Právnické fakultě ZČU v Plzni.  

 

Znění usnesení FF OU: 

Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyjadřuje podporu 

Akreditační komisi a její předsedkyni, prof. Vladimíře Dvořákové, jejichž autorita a smysl 

existence byly rozhodnutím MŠMT ve věci prodloužení akreditace Právnické fakultě ZČU v 

Plzni výrazně zpochybněny. Akreditační komisi považujeme za jednu ze základních podmínek 

fungování nezávislého hodnocení vysokých škol. Rozhodnutí MŠMT ze dne 9. března 2012 



představuje závažný precedens, který může mít velmi neblahé důsledky na kvalitu 

vysokoškolského vzdělávání v České republice.   

 

Drozd se dotázal rektora na názor ohledně rozhodnutí ministra v této věci. Rektor uvedl, že 

tato kauza trvá delší dobu. Dle zákona o VŠ nemůže MŠMT udělit akreditaci, pokud 

akreditační komise vydá nesouhlasné stanovisko. Konference rektorů rozhodnutí ministra  

o prodloužení akreditace napadla. Tahle kauza navíc podporuje obavy z dikce připravovaného 

návrhu zákona o VŠ v tom, že může nastat zásah politické moci do nezávislosti akademického 

prostředí. Soustružník informoval, že AS PřF se k této věci rovněž vyjadřuje. 

 

Usnesení: AS OU se připojuje ke stanovisku FF OU ohledně postupu ministerstva ve věci 

akreditace studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni.  

 

Hlasování:  

Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

2. Fórum k integraci VŠB-TU a OU  

Haška požádal vedení OU, aby informace o existenci fóra k integraci VŠB-TU a OU byla 

zaslána e-mailem rovněž studentům. 

 

 

 

 

 

Příští zasedání AS OU: 16. 4. 2012, ve 14 hod. v prostorách FF na ul. Reální (budova D, 

malá jídelna)  

 

 

Zapsala: Mulková  

Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 19. března 2012 

 
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. zúčastnila se 

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. omluven 

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 zúčastnil se 

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 neomluvena 

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 

 


