
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu OU 

6. května 2013 

 

Přítomni: UK 15, SK 6, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, sl. Kořená (SUS) 

 

 

Program:  

1. Informace o stavu řešení rozvojového projektu „Podpora vytváření podmínek pro sdílení 

kapacit Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity  

v Ostravě - II. etapa“  

2. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Informace o stavu řešení rozvojového projektu „Podpora vytváření podmínek pro 

sdílení kapacit Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity 

v Ostravě - II. etapa“ 

Rektor informoval, že v pátek 10. 5. 2013 proběhne jednání k dalšímu pokračování rozvojového 

projektu. VŠB-TU odmítla řešit projekt v původní podobě. OU trvala na řešení původního 

projektu. Z tohoto důvodu byla vzniklá neřešitelná situace projednávána na MŠMT. MŠMT má 

zájem, aby projekt pokračoval dále i v jiné podobě. Navrženou variantou je pokračování 

projektu, který nebude postaven na vzniku nové univerzity, ale bude zahrnovat konsorciální 

etapu. Cílem projektu v letošním roce by mělo být vytipování společných oblastí, ve kterých 

mohou obě univerzity vzájemně spolupracovat, např. v oblasti společných studijních programů. 

Klíčovým prvkem zařazení aktivity do katalogu společných aktivit musí být výhodnost těchto 

činností pro OU. Na základě tohoto katalogu by mělo být řešeno, jakým způsobem budou 

aktivity realizovány. Do konce tohoto roku by mělo být jasné, jak bude projekt pokračovat v roce 

2014. OU navrhne rovněž změnu struktury řízení na jednostupňovou. Uvedený návrh je 

v základní míře projednán s rektorem VŠB-TU.  

 

Diskuse:  
Čermáková považuje předloženou variantu řešení projektu za racionální návrh ve vzniklé situaci.  

Drozd se dotázal, zda budou z řešení pozměněného projektu plynout výhody, které při původní 

variantě ministerstvo nabízelo. Rektor odpověděl, že toto záviselo na míře spolupráce a 

formálního propojení. Nelze předpokládat, že by v tomto roce vznikla těsnější míra vzájemného 

propojení, tudíž nelze ani předpokládat, že MŠMT nabídne nějaké výhody.  

Pavelčíková se dotázala, jaká role by v případě této varianty projektu připadala senátu a zda by 

senát mohl do toho nějakým způsobem zasáhnout. Dále uvedla, že by mělo za této situace smysl 

hledat cesty ke společným jednáním se senátem VŠB-TU formou diskuse na dalších možnostech 

spolupráce. Rektor reagoval, že je rozumné bez ohledu na formální stránku projektu, aby senáty 

nějakou formou vzájemné spolupráce pokračovaly. Druhou úrovní je to, co se letos bude 

realizovat. Uvedl, že nebudou prováděné činnosti, které budou vyžadovat stanovisko senátu, ale 

senát bude o všem informován.  

Tomášek se narozdíl od rektora v případě trvání OU na původním projektu neobává nepřízně 

MŠMT, které je na podobné zvraty zvyklé, naopak má obavy z neúčelného využívání veřejných 

prostředků. Pokud by se měla představená „konsorciální etapa“ realizovat např. ve 

zmíněné podobě výuky učitelů OU na VŠB, která se realizuje i dnes a OU spíše oslabuje než 

posiluje, jeví se mu to jako zásadní odchýlení od schváleného rozvojového projektu. Zároveň 



vyjádřil nedůvěru ve vedení VŠB-TU a v této souvislosti obavy z další spolupráce s ním. Rektor 

uvedl, že takto nelze vnímat spolupráci na studijních programech. Společné programy fungují na 

principu rozdělování normativu mezi obě univerzity.  

Šumberová se dotázala, kdo by se měl podílet na společném katalogu činností. Rektor odpověděl, 

že toto by mělo být projednáváno na správní radě, kde bude řečeno, jakým způsobem se vytipují 

jednotlivé oblasti vzájemné spolupráce. Soustružník se dotázal, zda je představa o spolupráci 

s AS VŠB-TU. Šumberová reagovala, že vše záleží na ochotě k spolupráci. Tomášek si od 

setkávání obou senátů vzhledem k dosavadní pasivitě AS VŠB-TU v rozhodovacích procesech 

mnoho neslibuje, organizaci společných akcí se nebrání, pokud budou mít podobu řádných 

zasedání, na nichž bude projednávána strategie další spolupráce a z nichž budou pořizovány 

zápisy.  

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o aktualizaci rozvojového projektu.  

 

 

Bod 2 

Text: Různé 

1. Změna názvu univerzity 

Rektor informoval, že v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona lze provést změnu názvu 

univerzity. Úprava názvu univerzity by se týkala změny současného názvu Ostravská univerzita 

v Ostravě na Ostravská univerzita.  

Tomášek se dotázal na náklady spojené se změnou názvu univerzity. Rektor odpověděl, že 

náklady by byly spojené se změnou hlaviček a diplomů. Dále rektor uvedl, že prověří termín pro 

podání změny. Pokud bude toto nutné projednat dříve než na řádném zasedání AS OU, požádá 

rektor o hlasování per rollam.  

 

2. Soutěž o fakultu roku  

Soustružník informoval, že se na základě hlasování studentů vysokých škol v rámci soutěže  

o fakultu roku volí rovněž děkan roku a rektor roku. V akademickém roce 2012/2013 se na 2. 

místě v kategorii veřejných vysokých škol umístil rektor Ostravské univerzity v Ostravě. Cenu 

rektorovi předala prezidentka SUS Ostrava Jaroslava Kořená.  

 

 

 

Příští zasedání AS OU: 27. květen 2013, 16.00 (místo konání bude upřesněno)  

Další zasedání AS OU: 17. 6. 2013 

 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 6. května 2013 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek - 

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. zúčastnila se 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. omluven 

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. zúčastnila se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. omluven 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. - 

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. omluvena 

 

 

 

SK 

FU 
  

Linda Šustová - 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Kristýna Mžyková zúčastnila se 

PdF 
  

Bc. Přemysl Verner - 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková omluvena 

Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová omluvena 

 


