
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

15. 6. 2015 

 

Přítomni: UK 28, SK 10, podrobně viz prezenční listina 

Hosté: rektor prof. Lata, Monika Šumberová (kancléřka), Bc. Robert Bulava (PřF), kvestorka 

ing. Poloková, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (děkan FF OU), prorektoři: doc. Drozd, doc. 

Jandačka, doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.  

 

Program zasedání: 

 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2014 

2. Stav a perspektivy VaV na OU 

3. Perspektivy společenskovědního výzkumu na OU. 

4. Informace studentské komory AS OU. 

5. Různé 
 

 

Bod 1. 

Text: Projednání Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2014 

Na úvod se prof. Lata omluvil z minulého zasedání. 

Dále se vyjádřil k připomínkám výroční zprávy:  

Není možno měnit zásadně závěrečnou zprávu dle návrhů - struktura zprávy je dána 

ministerstvem, změnit pořadí části výroční zprávy nelze. Výroční zpráva by mohla obsahovat 

více informací o univerzitě a obecné informace, co se za rok událo (např. jak to má Výroční 

zpráva z UK).  

Ve Výroční zprávě bude v příštích letech seznam organizací, ve kterých je členem OU, 

členství kateder zaznamenáno nebude.  

Badošek: RIV body a hodnocení fakult v závěrečné zprávě neodpovídají systému Hodnocení 

PUBL. 

Drozd: Souhlasí, že RIV body neodpovídají záznamu v PUBLu a bude se tím zabývat do 

příště. RIV body se rozdělují jinak, než jak jsou v PUBLu. RIV body jsou přidělovány i 

v jiném pilíři, než to, co vidí zaměstnanci v Hodnocení PUBL. 

Poloková: Rozdíl mezi PUBLem a RIV může být, ale počet bodů za uznané výsledky pro 

jednotlivé fyzické osoby odpovídá. Poloková na požadavek Badoška souhlasí, že je možno 

zaslat informace o bodech přidělených ministerstvem, aby byla zpřístupněna relevantní data 

za jednotlivé fakulty. Nárůst je z 26-36tis bodů, odchylka RIV a PUBLu by neměla být více 

než 15%. Rozpočet se na fakulty se rozděluje podle údajů z ministerstva. 

prof. Lata: zmiňuje, že univerzita musí rozdělovat peníze podle RIV bodů z vlády. V PUBLu 

nejsou validní data. Prozatím není hodnocení RIV za rok 2014.  

Drozd: Připravuje se PUBL 3, který bude nabízet lepší analytické možnosti a bude přesnější. 

Doc. Jandová vznesla stylistické připomínky – bylo zmíněno, že tato oblast je subjektivní, a 

vedení nabídlo FF možnost navrhnout osobu, která by se stylistickým vzhledem zprávy 

zabývala.  

Vajgl upozornil na nejasnost v tabulkách 7.1, 7.3 a 7.4. Šumberová reagovala, že dané 

nesrovnalosti překontroluje.  

Zapletalová upozornila, že se vždy začíná při řazení fakult lékařskou fakultou. Rektor zmínil, 

že v tom není záměr, jedná se o pořadí z číselníku. 



Zapletalová vznesla dotaz na anglickou mutaci. Prof. Lata zmínil, že to nepovažuje za nutné. 

Badošek navrhuje doplnit rok, do kdy mají studijní obory akreditace.  

Šumberová uvádí, že do budoucna není dobré zpracovávat Výroční zprávu stávajícím 

způsobem a v příštím roce bude zpracována s předstihem již od ledna.  

Šumberová ukončuje diskuzi tím, že všechny připomínky, které byly v diskusi označeny za 

realizovatelné, budou zapracovány.  

 

Usnesení:  AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2014 s tím, že budou 

zapracovány připomínky uvedené v zápise.  

 

Hlasování:  

Pro: 28 Proti 0 Zdržel se: 0 

 

Výsledek hlasování: Schváleno 

 

 

Bod 2. 

Text: Stav a perspektivy VaV na OU 

Drozd představil prezentaci shrnující vývoj VaV na OU.  

Ukázal směry výzkumu a zdůraznil nutnost jejich aktualizaci. Představil vývoj RIV bodů. 

Zmínil, že PUBL obsahuje spoustu nevyužívaných dat z finančního hlediska. Zdůraznil, že 

některé monografie nemusí být v budoucnu uznávány a objem výstupů by měl narůstat. 

Drozd uvedl, že hlavní směry výzkumu nejsou aktuální.  

Ohledně strategie zvyšování kvality VaV na OU zmínil, že je nutno stabilizovat týmy. Měla 

by být deklarována udržitelnost týmů vzhledem k proměnlivosti financování ze strany vlády. 

Je potřeba mít systematickou podporu pro týmy v případě výkyvů financování z dotačních 

prostředků a grantů 

Dále se zasadil o cílenou podporu pro studenty doktorského studia a vyjádřil potřebu změnit 

hodnocení pro pracovníky, kteří jsou zapojeni v projektech.  

 

Diskuze  

Badošek konstatuje, že po rozdělení do jednotlivých pilířů data odpovídají více struktuře 

dostupné v Hodnocení PUBL. Kontrolovatelný pilíř s cca 32.400 body se liší od dat 

poskytnutých vedením jen o cca 550 bodů, což je chyba do 3%, což může být způsobeno 

chybami zápisů pracovníků do PUBLu.  

Prof. Lata uvedl, že zde je zásadní tvorba dlouhodobého záměru. Dlouhodobý záměr měl by 

nastavit vize a plány univerzity. Diskutovat vedení univerzity o dlouhodobém záměru bude 

probíhat na výjezdním zasedání a poté bude předložen AS OU k připomínkování.  

Dále je nové projektové období, kde je šance pro univerzitu v získání dalších zdrojů 

financování. 

 

Bod 3. 

Text: Perspektivy společenskovědního výzkumu na OU. 

Prof. Lata představil projekt, který chystá prof. Zářický ve spolupráci s PřF, FSS a PdF , které 

budou na tomto „Sociálním projektu“ spolupracovat. Spolupráce by byla možná i se 

zahraničními univerzitami. 

Diskuze: Bez dotazů 

 

 

 



 

Bod 4. 

Text: Informace studentské komory AS OU. 

Hašková informuje, že v minulém funkčním období se dosti diskutovalo téma „menza“. 

Uvádí, že student R. Bulava zrealizoval šetření, jehož výsledky byly na zasedání vyžádány 

a budou zaslány senátorům.  Dále požádala o informace, co zamýšlí OU s menzou do 

budoucna? 

Prof. Lata uvedl, že OU na menzu stále doplácí asi milion korun ročně. OU toto není schopna 

vnitřně vyřešit. Proto se jedná s externí firmou, která by služby menzy převzala a poskytovala 

studentům, zaměstnanců i případně veřejnosti. Jedno kolo jednání s firmou Chodura nebylo 

úspěšné. Další jednání bude s firmou, která již má zkušenosti s provozem menz a vyjádřila 

zájem do budoucna otevřít i bufety na odloučených pracovištích. 

Zapletalová vznesla dotaz, na principy spolupráce s externí firmou při provozu menzy.  

Prof. Lata uvedl, že při jednání je mnoho sporných bodů. 

Poloková uvádí např. požadavek na převzetí stávajících zaměstnanců menzy jako jeden 

z požadavků pro jednání.  

 

Hašková dále sdělila, že SK AS OU by ráda navrhla zřídit Komisi pro informatizaci.  

Gojová poprosila upřesnění obsahu činnosti této komise.  

Hašková uvedla, že činností komise je sběr podnětů od studentů a jejich zpracování do 

podoby, která bude přednesena na AS OU. 

Pospíšil dodal, že je spousta témat např.: mobilní verze, webové stránky, úložiště, Moodle, 

vytvořit stručný materiál „Jak užívat systémy“ – často i učitelé jsou neinformováni a neumí 

pracovat se systémy. atd.    

Šumberová připomíná, že existují oponentní týmy pro jednotlivé informační systémy, kde má 

každý garanta. V rámci týmů se mohou dávat podněty pro řešení i studenti. Připravuje se 

revize oponentních týmů, jsou noví garanti systémů, kteří si sestavují týmy a určitě se obrátí 

na senát.  

Vajgl vyjádřil nespokojenost s funkcionalitou některých věcí v rámci portálu a zmínil, že si 

dokáže představit přínos komise v této oblasti.  

Severová vznesla dotaz, pod jakého prorektora patří tato oblast a názor, že uvedenou 

problematiku je možné projednat přímo na senátu, bez zprostředkování komise. 

prof. Lata: CIT a informatizace patří nově pod kancelář rektora.  

Pospíšil vyjádřil kladný postoj ke konzultaci studentů k dílčím problémům a uvedl, že 

z vlastní zkušenosti ví, že studenti nejsou bráni vážně. Bojí se ohodnotit učitele. Neví, kde 

podněty končí a kdo se jimi zabývá.  

prof. Lata klade důraz na podstatu evaluace.  

Škrabánková je názoru, že pokud studenti chtějí komisi, projevují tím zájem a neměli bychom 

jim v tom bránit. Adamec je stejného názoru.  

Petrucijová dodává, že vzhledem k přijetí novely vysokoškolského zákona, bude vedení klást 

velký důraz na monitorování a evaluaci. Bude se snažit udržet vysoké procento studentů na 

evaluaci, ale bude měnit obsah evaluace a budou doplněny a sociologické a pedagogické 

výzkumy.  

prof. Lata se omluvil ze zasedání z důvodu konání schůze správní rady.  

Šumberová navrhla termín výjezdního zasedání 14. - 15. září.  

Adamec termín ještě upřesní. 

Badošek: studenti měli výzkum, co se týče menzy. Budou výsledky veřejné?  

Adamec vyžádal materiál k menze od SK a žádal o zpracování dotazníkového šetření do 

podoby se závěry. Tyto materiály budou následně rozeslány členům AS OU a vedení OU. 



Host. R. Bulava požádal o slovo a uvedl, že se do výzkumu se zapojilo 1900 lidí. Asi pět let 

se o změně mluví, ale zatím se nic neděje. Menza je dle něj odtržena od reality, a proto neví, 

zda zaslání studie k něčemu bude. 

 

Návrh složení komise: 

Za Akademickou komoru - RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 

Za Studentskou komoru - Bc. Jiří Pospíšil, Mgr. Aneta Hašková. 

 

Gojová: žádá upřesnění vztahu komise a senátu. Komise bude podávat návrhy nebo 

doporučení? 

Pospíšil, Adamec: potvrzují činnost komise ve formě návrhů a doporučení pro AS OU.  

 

 

Usnesení: 

AS OU zřizuje Komisi pro informatizaci ve složení za Akademickou komoru 

RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. a za Studentskou komoru Bc. Jiří Pospíšil, Mgr. Aneta 

Hašková. 

  

Hlasování:  

Pro 25 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Výsledek hlasování: Schváleno 

 

 

Hašková dále uvedla, že SK AS OU zrealizovala 8.6. Setkání studentských organizací. 

Tradičně to jeden semestr organizuje OU a druhý semestr VŠB-TUO. Letos poprvé se 

účastnila i Slezská univerzita a představili jsme naše aktivity a novinky.   

Adamec položil dotaz, jak skončilo jednání o jednotném portále pro spolupráci studentských 

organizací, a vyjádřil názor o roztříštěnosti organizací.  

Hašková uvedla, že každá studentská organizace je zacílená jinak. Diskutoval se portál 

www.4student.cz, jako návrh, kde studentské organizace mohou sdílet informace. 

 

 

Bod 5. 

Text: Různé 

Adamec dává prostor senátorům pro body k projednání. 

Plénum nemá další body k projednání. 

 

 

Adamec zašle informace ohledně data výjezdního zasedání, dále bude AS OU předávat 

informace vedení OU o dlouhodobém záměru a novinkách. Termín výjezdního zasedání je 

předběžně stanoven na 14. - 15. 9.2015, o možném datu bude vedeno elektronické hlasování. 

Adamec ukončil zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=3925
http://www.4student.cz/


Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 15. 

června 2015 

KAP 

FU 

doc. PhDr. Eliška Čabalová --------------- 

doc. František Kowolowski --------------- 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 

FF 

Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. zúčastnil se 

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

PhDr. Radim Badošek, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Iva Červenková, Ph.D. omluvená 

Mgr. Alena Seberová, Ph.D. zúčastnil se 

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. zúčastnil se 

PřF 

RNDr. Martin Adamec, Ph.D. zúčastnil se 

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. omluven  

RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. zúčastnil se 

LF 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. zúčastnil se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. omluven 

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. zúčastnil se 

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. omluven 

FSS 

Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnil se 

 

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=31497
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=21934
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13296
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13581
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=438
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=20385
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=3925
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=4234
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13476
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=23761
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=46495
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=58184
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=4097
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=940
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13767
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=6147


SK 

FU 

Simona Drdáková 
omluvená 

Markéta Rejmontová 
omluvená 

FF 

Anna Bangoura 
zúčastnil se 

Tereza Čapandová 
zúčastnil se 

PdF 

Denisa Madecká 
zúčastnil se 

Vlastimil Škuta 
zúčastnil se 

PřF 

Jiří Pospíšil 
zúčastnil se 

Michal Mantič 
zúčastnil se 

LF 

Veronika Kubančáková 
zúčastnil se 

Kamila Kurníková 
zúčastnil se 

FSS 

Aneta Hašková 
zúčastnil se 

Tomáš Waloszek 
zúčastnil se 

 

Zpracovala: Denisa Madecká, DiS. 

Verifikoval: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. 

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=438

