
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

16. prosince 2013 

 

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

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor prof. Lata, kvestorka ing. Poloková 

 

 

Program:  

1. Projednání Řádu doktorského studia na FSS 

2. Seznámení se s metodikou rozpočtu OU na rok 2014 (Příloha č. 1) 

3. Informace vedení OU o dílčích výsledcích SWOT analýzy OU v rámci projektu KREDO 

4. Informace o návrzích Investiční komise OU pro rok 2014 

5. Informace o činnosti Studentské komory AS OU 

6. Kontrola úkolů a požadavků z předchozích zasedání AS OU 

7. Různé 

 

 

Bod 1 

Text: Projednání Řádu doktorského studia na FSS  

 

Stanovisko LK AS OU: LK nemá připomínky. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Řád doktorského studia FSS. 

 

Hlasování: 

Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno (1 člen AS OU se hlasování neúčastnil). 

 

Šumberová se dotázala ke stavu zapracování hlasování per rollam do Volebního a jednacího řádu 

AS OU. LK informovala, že byly zapracovány připomínky, včetně připomínek právničky OU. 

Následně proběhne projednání návrhu v LK AS OU.  

 

 

 

Bod 2 

Text: Seznámení se s metodikou rozpočtu OU na rok 2014 (Příloha č. 1) 

Rektor informoval, že metodika je z 99 % stejná jako v loňském roce. Drobné změny jsou 

v ukazateli K, který ještě není ministerstvem plně nastaven. Je nejasné, jak budou počítání 

studenti 2+. Metodika může ještě reagovat na změny, které vyplynou ze strany ministerstva.  

 

Diskuse: Šumberová se dotázala na studenty 2+.  Rektor uvedl, že rozhodnutí v tuto chvíli je, že 

se limit bude počítat jinak, ale není známo jak. Podle odhadu by mohlo dojít k poklesu 

financovaných studentů. 

 

Šumberová uvedla, že EK AS OU se k metodice vyjádří na příštím zasedání AS OU. 

 

 



Bod 3  

Text: Informace vedení OU o dílčích výsledcích SWOT analýzy OU v rámci projektu 

KREDO  
Rektor OU předložil dílčí souhrnné výsledky týkající se zpracované SWOT analýzy v rámci 

projektu KREDO a svou představu o možných důsledcích současného postavení OU v rámci 

českých VVŠ. Projekt KREDO vyhlásilo MŠMT. Cílem projektu je identifikovat možnosti VŠ 

z hlediska jejich budoucího rozvoje.  

 

Diskuse: Drozd uvedl, že by mělo být zavedeno ocenění vědecko-výzkumných aktivit. Je 

potřeba konkretizovat jednotlivé kroky. Činnosti je nezbytné nadefinovat tak, aby bylo zřejmé, 

co kdo má dělat a dále toto kontrolovat. Sdělil, že nelze vše ukončit provedením analýzy. 

Prorektor Lata reagoval, že je potřeba hledat hlavní směry výzkumu, ale vše je primární věcí 

fakult. Surůvka podotkl, že humanitní a umělecké obory mají možnost přinést výsledky, které 

jsou ale chápány jako něco méně hodnoceného. Dotázal se, proč se nedaří hodnocení těchto 

oborů postavit na stejnou úroveň jako u ostatních oborů. Rektor uvedl, že umělecké výkony jsou 

hodnoceny podle RUV bodů. Jde o to, jakým způsobem MŠMT tyto body ohodnocuje. Podotkl, 

že v dnešní době je kladen důraz na aplikovatelnost výsledků a na technické a přírodovědné 

obory. Univerzita nemá možnost o tom rozhodovat. Drozd reagoval, že by bylo zajímavé znát 

stanoviska akademií umění. Rektor sdělil, že FU jako malá fakulta má srovnatelný výkon 

s většími uměleckými vysokými školami. Umělecké vysoké školy však mají zvlášť stanovený 

rozpočet.  

Šumberová se dotázala k oblasti PR i s ohledem na nalezení partnera pro spolupráci. Rektor 

odpověděl, že PR pro získání partnera není rozhodující. Je potřeba hledat partnera podobně 

zaměřeného. Drozd uvedl možnost hledat partnera pro spolupráci v oblasti aplikovaného 

výzkumu v Polsku nebo na Slovensku. Prorektor Lata sdělil, že existuje konsorcium polských, 

slovenských a slezských univerzit, kde je potenciál pro vzájemnou spolupráci. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí prezentaci rektora OU o předběžných výsledcích SWOT 

analýzy OU. 

 

Šumberová požádala o prezentaci otázky RIV bodů a hlavních směrů výzkumu na dalším 

zasedání AS OU. 

 

 

Bod 4  

Text: Informace o návrzích Investiční komise OU pro rok 2014 

Kvestorka předložila souhrnný přehled o výhledu investičních aktivit OU pro rok 2014, 

projednaný Investiční komisí OU a doporučený kolegiem rektora k realizaci. 

Investiční komise projednala fakultní a celouniverzitní návrhy, které byly předloženy rektorovi 

ke schválení a byly projednány na kolegiu rektora. Plánovány jsou investiční akce z VaVpI 

(rekonstrukce areálu Zábřeh, plánované dokončení 2014 s povinnou spoluúčastí univerzity). Dále 

se jedná o akce v rámci programového financování PROGFIN MŠMT, např. stavební úpravy 

objektu na ul. Fráni Šrámka, část SE a B, podání záměru pro rekonstrukci objektu B 

Českobratrská pro FSS. Předpokládají se dále vlastní investiční akce, např. opravy fasády objektu 

E a D, zateplení fasády objektu na Sokolské, rekonstrukce vnitřních prostor objektu Várenská, 

rekonstrukce vnitřních prostor objektu P. Menší akce řeší fakulty z vlastních zdrojů. 

 

Diskuse: Jandačka se dotázal na akci na Varenské. Kvestorka reagovala, že tuto akci navrhuje 

fakulta a mělo dojít k projednání na fakultě. Dle sdělení děkana by mělo jít o rekonstrukci dvou 

prostor za účelem opuštění objektu na Českobratrské. Vyřešeny byly kancelářské prostory pro 

zaměstnance po vystěhování objektů na Českobratrské. Některé místnosti by měly být 

přemístěny na objekt na ul. Fráni Šrámka a na objekty Várenská. Surůvka se dotázal, kolik 



procent na rekonstrukci objektu v Zábřehu dofinancuje univerzita. Kvestorka sdělila, že povinná 

spoluúčast je 15 %, odhadem jde o 60 mil. Kč. Děkani tento závazek přijali, proto je 15 mil. Kč 

z rozpočtu každým rokem určeno pro dofinancování projektu. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci kvestorky OU o plánovaných investičních akcích 

pro rok 2014. 

 

 

 

Bod 5  

Text: Informace o činnosti Studentské komory AS OU 

Kozáková prezentovala aktivity Studentské komory AS OU. Uspořádán byl workshop ACSA, na 

který byli pozvaní SK OU a VŠB-TU a studentské organizace obou univerzit. Dne 17. 12. 2013 

proběhne workshop pro doktorandy OU a VŠB. Dne 3. 12. 2013 proběhlo setkání studentských 

organizací. Byl vytvořen informativních leták a založeny facebookové stránky SK AS OU. 

 

Diskuse: Drozd se dotázal, jak byli osloveni doktorandi. Kozáková sdělila, že pozvánky 

rozesílali proděkani a referentky studijních oddělení. Drozd doporučil oslovit studenty přímo ze 

strany SK. Dále doporučil upustit od konzervatismu při propagaci. 

 

Šumberová informovala, že byli doplněni zástupci za PdF a FU v SK AS a zástupce za FU v 

Akademické komoře AS OU. 

 

 

Bod 6  

Text: Kontrola úkolů a požadavků z předchozích zasedání AS OU 

Šumberová uvedla, že byla provedena kontrola úkolů a požadavků v zápisech z jednotlivých 

zasedání AS OU v roce 2013: 

 V lednu 2013 byla provedena rozpočtová změna - navýšení příspěvku v ukazateli A. 

Finance byly převedeny do FPP s tím, že po vyjasnění situace bude AS předloženo, co 

dál. Kvestorka reagovala, že finance jsou ve FPP, ostatní zdroje se soutěží v rámci VaVpI 

projektů. Finance jsou v tuto chvíli na rektorátě jako rezerva a nebyly čerpány. 

Šumberová se dotázala, zda bude poskytnuta informace, jak se s financemi bude zacházet. 

Kvestorka sdělila, že informace o další situaci bude sdělena. 

 V loňském roce byla řešena otázka příkazů do banky pro studenty. Kvestorka sdělila, že 

toto bylo vyřešeno. Na studentských stránkách má každý pod svým osobním kontem 

prokazatelné finanční toky dovnitř a ven z univerzity. Není ale zřejmé, za co konkrétně 

peníze dostávají. 

 V dubnu 2013 byly řešena problematika posudku a stanoviska. Bylo slíbeno, že toto bude 

rozpracováno. Rektor sdělil, že prorektorka má připraveno řešení, které bude sděleno po 

jejím návratu z nemocenské. 

 Na předposledním zasedání byla diskutována otázka přijímání studentů do doktorského 

studia. Rektor informoval, že toto bude rovněž řešit prorektorka.  

 V roce 2013 byla diskutována anglická verze portálu. Rektor uvedl, že je problém převést 

celý portál do anglické verze, ale studijní část je možná. Řešení přístupu studentů 

k anglické mutaci předmětů předloží ředitel CIT. Prorektor Lata doplnil, že na jaře bylo 

definováno, co je potřeba z pohledu studentů na ERASMU, a toto už bylo řešeno. 



Bod 7  

Text: Různé  

1. Drozd sdělil, že se objevují se otázky, zda by senát mohl podpořit vyjádřením vývoj 

demokracie na Ukrajině. Šumberová reagovala, že toto bude zváženo. 

2. Šumberová požádala o předložení změn ve fungování vnitřní akreditační komise na příštím 

zasedání. 

 

 

Příští zasedání AS OU:  17. 2. 2014, ve 14 hod. v Aule OU. 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 16. prosince 2013 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek zúčastnil se 

doc. Mgr. Jiří Surůvka zúčastnil se 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. omluven 

MgA. Jana Vondráčková omluvena 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  zúčastnila se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. omluvena 

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. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel - 

PřF 

Doc. 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. omluvena 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. omluven 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. - 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. omluven 

FSS 

Ing. Petr Kazík omluven 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 

 

 

 

SK 

FU 
Alexandr Ochonský omluven 

Linda Šustová omluvena 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Martin Kaše zúčastnil se 

PdF 
Martina Bulařová omluvena 

Bc. Přemysl Verner - 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková omluvena 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová omluvena 

 


