
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

17. září 2012 

 

Přítomni: UK 14, SK 9, podrobně viz prezenční listinu 

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

ing. Poloková, MUDr. Povová, Kořená (SUS), Vřeská (SUS)  

 

 

Program:  

1. Rozpočet AS OU 

2. Informace o elektronickém archivu senátu a senátní mailové adrese 

3. Informace k současnému stavu vedení univerzitní knihovny a představení vize jejího 

dalšího rozvoje 

4. Projednání návrhu programu výjezdního zasedání AS OU 

5. Seznámení s výsledky studentské evaluace výuky 

6. Projednání výsledků přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13 a předběžné odhady 

případného překročení limitu financovaných studentů na OU 

7. Informace o iniciativě studentské komory AS OU a SUS týkající se vydání příručky pro 

studenty 1. ročníků 

8. Informace o stavu příprav prvního setkání absolventů OU 

9. Projednání změn ve vnitřních předpisech PřF – Organizační řád PřF OU 

10. Volba Legislativní komise AS OU 

 

 

Bod 1 

Text: Rozpočet AS OU 

Šumberová informovala o rozpočtu AS OU. Pro letošní rok činí vyčleněná částka 400 tis. Kč. 

Doposud bylo vyčerpáno cca 113 tis. Kč. Dále uvedla, že v předchozím AS OU byly vypláceny 

odměny za účast na jednáních: u akademického pracovníka 500 Kč, u studentů 800 Kč. Otázkou 

je, zda zachovat tento způsob oceňování.  

 

Diskuse: Drozd sdělil, že je potřeba v rozpočtu vyčlenit částku pro jednatele a sekretářku. 

Soustružník uvedl, že členové SK AS OU se scházejí rovněž odděleně mimo termíny zasedání 

AS OU a pracují i na jiných projektech. Navrhl, aby studenti dostávali stipendium podle aktivity 

během svého působení v SK. Tomášek sdělil, že podle čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS OU 

je členství v AS OU nezastupitelné a čestné. Výklad čestného členství je nejasný. Vysokoškolský 

zákon explicitně neurčuje, že by členství v AS mělo být čestné. Je otázkou, jestli vyplácení 

odměn je v souladu s Volebním a jednacím řádem nebo nikoliv. Novák reagoval, že z termínu 

„čestné členství“ nevyplývá, že by nebylo možné za to získat odměnu. V rozporu by byl plat. 

Částka na odměnu odráží čas, který senátor věnuje práci v AS OU.  Šumberová navrhla, aby se 

této problematiky ujala Ekonomická komise AS OU. Členové AS OU mohou EK zasílat návrhy 

a principy na čerpání rozpočtu AS OU. 

 

 

Bod 2 

Text: Informace o elektronickém archivu senátu a senátní mailové adrese 

Šumberová informovala, že byl vytvořen elektronický archiv senátu na disku X a senátní mailová 

adresa akademicky.senat@osu.cz. Elektronický archiv je dostupný pro členy AS OU na disku 

X/Sdileni/AS_OU nebo alternativně na soubory.osu.cz po přihlášení NetStorage/ DiskX/Sdileni/ 

AS_OU. V archivu budou ukládány veškeré materiály z jednotlivých zasedání AS OU.  



Bod 3  

Text: Informace k současnému stavu vedení univerzitní knihovny a představení vize jejího 

dalšího rozvoje 

Tomášek požádal vedení OU o sdělení informace, týkající se koncepce univerzitní knihovny. 

Uvedl, že na evropských univerzitách jsou knihovny a studovny využívány. Situace na OU je 

však v rozporu s moderním trendem na jiných univerzitách.  

 

Diskuse: Šumberová vznesla dotaz, z jakého důvodu odešla ředitelka knihovny a jak se bude dál 

vyvíjet situace ohledně univerzitní knihovny. Rektor reagoval, že toto bylo diskutováno na 

posledním kolegiu rektora. Nejdříve musí být vyjasněná dlouhodobá koncepce celé univerzity a 

jejich částí. Univerzita stojí před možnými koncepčními změnami v souvislosti s případným 

sloučením s VŠB. Koncepce jak řešit tyto globální změny není zatím přesně a úplně vyjasněna. 

V této situaci je nesmyslné vyžadovat koncepci knihovny. Dále sdělil, že bývalá ředitelka dala 

výpověď. V současné době je vypsán druhý konkurz na místo ředitele/ředitelky knihovny. 

 

 

Bod 4  

Text: Projednání návrhu programu výjezdního zasedání AS OU 

Šumberová informovala o návrhu vedení OU uskutečnit výjezdní zasedání AS OU ve dnech  

4. a 5. října 2012 (zahájení první den obědem, ukončení druhý den obědem). Cílem je seznámit 

členy AS OU se strategickými a metodickými materiály, které mají zásadní význam pro řízení a 

rozvoj univerzity. Financování výjezdního zasedání bude realizováno mimo rozpočet OU 

(projekty EU, rozvojové projekty apod.). Vedení OU předložilo následující program výjezdního 

zasedání:  

 

Metodická část: 

1. Dlouhodobé koncepce MŠMT v oblasti terciárního vzdělávání 

2. Základní principy financování VVŠ, druhy a možností využití finančních zdrojů VVŠ, 

specifika investičních finančních zdrojů a jejich využití, specifika finančních zdrojů z 

dotací EU 

3. Principy MŠMT pro rozdělování financí VVŠ, dosavadní vývoj financování VVŠ 

4. Metodika sestavování interního rozpočtu OU, příklady 

5. Problematika demografického vývoje v oblasti studentů terciárního vzdělávání a možné 

dopady na OU 

6. Problematika hodnocení kvality a výstupů hlavních činností na OU (U‐mapy, strategické 

profily fakult) 

7. Problematika hodnocení pracovníků OU, zadávání a vyhodnocování hlavních úkolů, 

systemizace pracovních míst 

8. Projekt integrace OU a VŠB‐TU, současný stav řešení projektu, předpokládaný postup 

řešení v roce 2013 

 

Standardní program jednání AS OU: 

1. Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2013 

2. Informace o Institucionálním rozvojovém plánu OU na rok 2013 

 

Diskuse: Tomášek uvedl, zda by nebylo vhodné konat zasedání v Ostravě s ohledem na finanční 

náklady. Rektor odpověděl, že zasedání lze financovat z projektů, které jsou pro toto určené. 

Šumberová se dotázala, zda je možné dostat podklady k bodům programu výjezdního zasedání. 

Rektor reagoval, že nemá smysl posílat předem koncepční a metodické záležitosti bez výkladu, 

jelikož bez komentářů je toto neúčelné. Šumberová reagovala, že senátoři si dokážou předem 

udělat názor bez nutnosti výkladu. S ohledem na přípravu senátorů na zasedání by bylo vhodnější 

mít materiály dopředu k dispozici. Rektor odpověděl, že materiály, které se schvalují a ke kterým 



se senát vyjadřuje, dostává senát dopředu. Ostatní materiály jsou pouze pro informaci. Tyto 

materiály chce rektor senátu předkládat, ale nemá smysl je zasílat předem bez komentářů.  

Šumberová uvedla, že další body jednání bude možné dodat dodatečně. Dále sdělila, že 

jednatelka AS OU zašle všem senátorům mail, do kdy mají potvrdit účast na zasedání, 

požadavky na noclehy a informace o dopravě na výjezdní zasedání.  

 

 

Bod 5  

Text: Seznámení s výsledky studentské evaluace výuky 

Prorektorka prezentovala souhrnnou informaci o výsledcích a průběhu studentské evaluace 

výuky za letní semestr 2011/12, včetně harmonogramu zveřejnění těchto výsledků a reakcí 

vyučujících a fakult na toto hodnocení. 

Informovala, že necelých 30 % studentů se zúčastnilo evaluace, tudíž výsledky lze považovat za 

relevantní. Zlepšil se zájem studentů na LF. Prokazatelné je zvýšení zájmu o evaluaci po zaslání 

upozorňujících mailů studentům. Ostatní způsoby propagace nenacházejí odezvu v účasti.  

V LS studenti již potřetí odpovídali na stejný dotazník. Jedna z otázek byla zaměřena na zjištění, 

zda by měl být vytvořen jiný způsob odpovídání nebo zda by dotazy měly být směrovány na 

jinou oblast. Podněty ze strany studentů nebyly závažné, takže bude s největší pravděpodobností 

zachována současná podoba dotazníku. Studenti v dotazníku hodnotí předměty, zázemí, IT 

systémy, organizaci AR. Oproti minulé evaluaci je posílena tendence podrobnějších a věcnějších 

komentářů. V evaluaci LS se objevily mj. následující připomínky: 

– budova M – nejasná funkčnost a využití televizorů,   

– kombinované studium (rozvrhy – koordinace výuky, vyhlašování zkouškových termínů) 

– vedení zkušební agendy mimo IT systém – někteří vyučující nevedou agendu přes IT 

systém, nejsou včas vypisovány termíny, 

– nekonaná výuka,  

– náplň předmětů versus povaha terciárního vzdělávání, 

– počet kreditů versus požadovaná zátěž studenta, 

– výuka nepřipravených doktorandů – nutné promyslet, jakým způsobem budou garanti 

vést výuku doktorandů, 

– předmět vedený více vyučujícími – nejednotná podoba ukončení předmětů, neschopnost 

domluvit se na organizaci výuky, 

– rozdílné informace v popisu předmětů od vyučujících, od tutorů, tajemníků, 

– neadekvátní chování vyučujícího – arogantní chování, ironické chování, 

– nevyhovující zázemí na chodbách budov pro odpočinek, pro jídlo, pro studentské 

„konzultace“, 

– koncepce stravování studentů na OU. 

 

Diskuse:Drozd se dotázal, jaká je situace s řešením zobrazení výsledků předchozích evaluací. 

Prorektorka sdělila, že toto by mělo být zveřejněno. Drozd se dále dotázal na řešení možnosti 

zobrazení všech výsledků evaluací obecně i pro vyučující. Prorektorka uvedla, že není problém 

s tím, aby všichni dostali prorektorské informace, ale může být problém s vyhledáváním 

konkrétních informací v rozsáhlých datech. Šumberová sdělila, že by to měl vyřešit dvojí přístup 

k výsledkům, tj. pro garanta předmětu a druhý pro všechny výsledky. Rektor pozitivně zhodnotil, 

že se podařilo udržet trend v počtu studentů, kteří se evaluace účastní, čímž univerzita vyčnívá 

nad jiné vysoké školy. Důvodem může být i to, že se na toto hodnocení reaguje a studenti si ho 

můžou zobrazit. Ocenil rovněž pomoc studentů s evaluací. Dále sdělil, že nejde zamezit určité 

míře subjektivity hodnocení, a proto je nutné mít protireakci – vyjádření učitele, vedoucího nebo 

děkana. Nebrání se tomu, že všichni uvidí všechno. Navrhl, aby všechny výsledky byly 

zpřístupněny všem vyučujícím po uzavření vnitřního připomínkování. Petrucijová uvedla, že 

v případě zveřejnění výsledků stojí za zvážení poměr, kdy na jedné straně je veřejné neanonymní 

hodnocení vyučujícího, z druhé strany anonymní hodnocení studenta. Prorektorka reagovala, že 



každý vyučující může na jakýkoliv podnět reagovat a výsledek evaluace je pak zveřejněn i se 

stanoviskem vyučujícího. Vedení OU však neupravuje to, že musí být uvedena i reakce 

vyučujícího a je věcí fakulty, jak k tomu jednotliví vyučující, vedoucí a děkani přistoupí.  

Rektor k dotazu Petrucijové sdělil, že se zvažovalo, zda evaluaci dělat jmenovitě. SK preferovala 

anonymní evaluaci, a proto se vedení OU snaží dát možnost vyučujícímu nebo nadřízenému 

vyjádřit se k výsledkům evaluace. K otázce stravování rektor sdělil, že zůstává problém, kde se 

budou studenti stravovat i bez ohledu na fungování menzy. Informoval, že kvestorka bude 

zpracovávat minimální kvalitativní a kvantitativní požadavky, které bude muset každá fakulta 

splňovat pro zajištění stravování. Nelze zajistit dodávku teplého jídla, případně bufety, jelikož je 

třeba vycházet z finančních a fyzických možností fakult, ale bude nutné splnit minimální 

standard, pokud vznikne dohoda o zajištění stravování.  

 

Usnesení: 

AS OU bere na vědomí zprávu vedení OU o průběhu a výsledcích studentské evaluace výuky za 

letní semestr 2011/12. 

 

 

 

Bod 6  

Text: Projednání výsledků přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13 a předběžné 

odhady případného překročení limitu financovaných studentů na OU 

Prorektorka prezentovala AS OU předběžnou zprávu o výsledcích přijímacího řízení pro 

akademický rok 2012/13 na jednotlivých fakultách, včetně odhadu případného překročení limitu 

financovaných studentů, stanoveném MŠMT. Definitivní výsledky přijímacího řízení a počtu 

studentů OU budou známy po oficiálním uzavření zápisů do matriky studentů. 

Prorektorka informovala rovněž o propagaci studijních oborů OU. Pro letošní rok univerzita 

ustoupila od veletrhu v Praze z důvodu nárůstu nákladů a minimálního počet zapsaných studentů 

ze Středočeského kraje. Uvedla, že univerzita má jen elektronickou přihlášku. K 1. 7. 2012 byla 

spuštěna spisová služba rovněž pro studijní věci. Dále informovala, že letos podruhé nebyla 

využita spolupráce s agenturou SCIO. Ukázalo se, že fakulty jsou schopny přijímací řízení 

zvládnout bez konfliktů. Podáno bylo zhruba 17 tis. přihlášek. Problémem byla kolize se státními 

maturitami. Otázkou zůstává, zda a jak využívat výsledek státní maturity jako jeden z ukazatelů 

v rámci přijímacího řízení. Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhlo jen na několika oborech na 

PřF. Na OU se podařilo naplnit jednotlivé stupně a formy studia.  

Prorektorka dále prezentovala stav počtu zapsaných studentů k 17. 9. 2012. Pro univerzitu jsou 

rozhodující čísla k 31. 10. 2012.    

 

Diskuse: Rektor uvedl, že MŠMT stanovuje limity financovaných studentů. Problém je, že jsou 

stanoveny limity financovaných studentů pro bakalářské, navazující magisterské a magisterské 

obory. MŠMT plošně snižuje limity i dle parametrů kvalitativních ukazatelů univerzity.  

Šumberová se dotázala, zda jsou nové zprávy ohledně způsobu financování studentů v dalších 

letech. Rektor sdělil, že příští rok a v roce 2014 se očekávalo výrazné snížení financí.  

Po posledním jednání s MŠMT by měl být celkový rozpočet vysokých škol vyšší než v letošním 

roce. Pokud nedojde k zásadní změně metodiky, lze očekávat minimálně stejný rozpočet OU jako 

v letošním roce.  

 

Usnesení: 

AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o předběžných výsledcích přijímacího řízení a 

počtech studentů OU. 

 

 



Bod 7  

Text: Informace o iniciativě studentské komory AS OU a SUS týkající se vydání příručky 

pro studenty 1. ročníků 

Soustružník prezentoval Prvákovskou příručku, která obsahuje vše podstatné, co studenty čeká 

na univerzitě a co by měli vědět (struktura univerzity, tituly, pravomoce, složení AS, 

nejdůležitější otázky a odpovědi, informace o fakultách, univerzitní knihovně, menze a 

studentských organizacích). Příručka vznikla ve spolupráci SK AS OU a SUS. Má 80 stran. Byla 

odeslána všem prvákům a je umístěna i na portálu univerzity. SK AS OU požádala o financování 

tisku 600 ks příruček, které by se rozdávaly během akce připravené pro studenty prvních ročníků. 

Náklady na tisk jsou ve výši 40–45 tis. Kč.  

 

Diskuse: Šumberová vznesla dotaz na rektora, zda univerzita nemá finance na tyto aktivity 

v rozpočtu univerzity. Kvestorka uvedla, že rozpočet univerzity na to prostředky nemá, 

neuvažoval o těchto nákladech, jelikož jde o studentskou aktivitu. Drozd vznesl dotaz, zda je 

nutná papírová verze a zda nelze zvážit verzi pro smartphony. Mulková sdělila, zda by nebylo 

možné předat příručku studentům např. ve formě CD. Kořená reagovala, že vhodnější by bylo, 

aby studenti mohli s příručkou na místě pracovat. Dále uvedla, že jde i o určitý způsob propagace 

univerzity. Tomášek vyjádřil podporu pro tištěnou podobu příručky. Dále uvedl, zda by příručka 

mohla být zaslána členům senátu k připomínkování. Dotázal se rovněž, na základě čeho byla 

stanovena kalkulace nákladů tisku. Soustružník uvedl, že kalkulace byla stanovena na základě 

cen tiskárny, která spolupracuje se SUS. Rektor reagoval, že všichni mají přístup k elektronické 

formě. Lze tedy během akce pro první ročníky ukázat, kde se příručka nachází. Doporučil 

předávat příručku v elektronické podobě, včetně verze pro smartphony, pokud toto bude 

realizovatelné. Dále uvedl, že příručka se bude muset každý rok aktualizovat a každoroční tištěné 

vydávání nepovažuje za účelné. Prorektor Lata pozitivně zhodnotil obsah příručky. Ocenil 

aktivitu studentů. Kazík navrhl příručku netisknout. Vřeská doporučila vydávat tištěnou verzi 

s tím, že na příště se předpokládá zajištění sponzorů tisku. Šumberová se přiklonila k tisku 

příručky a požádala hlasovat o tištěné příručce. Petrucijová reagovala, že nejde hlasovat o 

něčem, co senát předem neviděl. Dle stanovených pravidel by senát měl mít příručku k dispozici 

týden před termínem jednání senátu. Šumberová navrhla hlasovat o schválení tisku příručky na 

tomto zasedání. 

 

Usnesení: AS OU souhlasí, aby se tisk příručky projednával formou usnesení na tomto zasedání 

AS OU. 

Hlasování: 

Pro:  11 Proti: 0 Zdrželo se: 10 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

Šumberová navrhla hlasovat o schválení financování tištěné podoby příručky. 

Usnesení: AS OU schvaluje tisk Prvákovské příručky, financovaný z rozpočtu AS OU 

v předpokládané výši 40–45 tis. Kč.  

 

Diskuse: Drozd reagoval, že není stanoven rozpočet senátu. V této situaci je problematické 

rozhodnout o financování tisku příručky. Kvestorka upozornila na hrubé chyby v příručce. 

Vondráčková navrhla vytvořit příručku co nejkvalitněji a odložit tisk až za rok. Soustružník 

sdělil, že příručka bude zaslána všem senátorům k připomínkování. Rektor reagoval, že část 

změn se bude týkat fakult, které senátoři nebudou moct zhodnotit. Je třeba zvážit, zda 

nekontaktovat rovněž fakulty. Dále rektor uvedl, že je ochoten vypsat stipendium pro studenty, 

kteří se podíleli na vzniku příručky.  

 

Z důvodu nutnosti oprav chyb v příručce bylo od tištěné podoby příručky odstoupeno. 



Bod 8  

Text: Informace o stavu příprav prvního setkání absolventů OU 

Prorektor informoval, že dne 9. 11. 2012 se v hale GONG uskuteční první oficiální setkání 

absolventů OU. Tato akce je součástí projektu vzniku Klubu absolventů OU, který by mj. 

představoval významný zdroj zpětnovazebních informací pro jednotlivé fakulty a současně by 

byl nápomocen k budování prestiže OU. Předložena byla informace o obsahu, organizačním 

zabezpečení, financování a předběžné účasti absolventů na této akci.  

 

Diskuse: Šumberová vznesla dotaz ohledně kulatého stolu k integraci univerzit. Prorektor Lata 

sdělil, že je možné se zúčastnit obou dnů, ale je potřeba se zaregistrovat na Třetí panel – 

Konkurenceschopnost. Šumberová sdělila, aby se zájemci o účast na této akci hlásili na její e-

mail.  

 

Usnesení: 

AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o přípravách prvního setkání absolventů OU. 

 

 

Bod 9  

Text: Projednání změn ve vnitřních předpisech PřF – Organizační řád PřF OU 

Šumberová informovala, že předseda AS PřF požádal o projednání Organizačního řádu PřF OU, 

který byl schválen fakultním senátem 25. června 2012. 

 

Usnesení: 
AS OU schvaluje předložený Organizační řád PřF OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se nezúčastnily 3 osoby). 

 

 

Bod 10 

Text: Volba legislativní komise 

Šumberová navrhla ustanovit Legislativní komisi AS OU, která se mj. bude zabývat Volebním a 

jednacím řádem senátu případné nové univerzity. Vyzvala senátory, aby navrhli členy komise. 

 

Diskuse: Soustružník navrhl za SK AS OU Nedomovou a Kozákovou. Kozáková doporučila 

odložit bod na příští zasedání senátu z důvodu neúčasti řady senátorů. Volba Legislativní komise 

byla poté odložena na příští zasedání. 

 

 

Příští zasedání AS OU: 4. a 5. 10. 2012 (výjezdní zasedání), hotel Troyer 

Další zasedání AS OU: 19. 11. 2012, 17. 12. 2012 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 17. září 2012 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek omluven 

doc. Mgr. Jiří Surůvka omluven 

doc. Mgr. Pavel Vítek - 

MgA. Jana Vondráčková zúčastnila se 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  omluvena 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. omluvena 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. omluvena 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 

Mgr. Monika Šumberová zúčastnila se 

LF 

MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. - 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. omluven 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. omluven 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. omluven 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 

 

 

 

SK 

FU 
Olga Moravcová - 

Linda Šustová omluvena 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Kristýna Mžyková zúčastnila se 

PdF 
Mgr. Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner omluven 

PřF 
Mgr. Tereza Hasíková zúčastnila se 

Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová zúčastnila se 

 


