
Zápis ze zasedání AS OU 14. 12. 2015

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Škrabánková, Adamec, Vajgl, Václavíková, Honová,
Mostýn, Popelka, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Hladík, Krupa, Krausová, Čaba-
lová, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, Bangoura, Čapandová, Kubančáková, Kurní-
ková, Hašková, Waloszek, Drdáková, Bukur, Drozd (host), Petrucijová (host), Šumbe-
rová (host)

Nepřítomni: Seberová, Vovk

Omluveni: Eliáš, Gojová, Kazík, Špiláčková, Kowolowski, Michel

Přítomných studentů: 12

Přítomných akademiků: 16

Program zasedání

1. Volba legislativní komise AS OU
2. Podněty senátorů a AS PřF (překlad dokumentů OU do AJ, podnět k Ceně rektora)
3. Návrh kandidáta do předsednictva Rady vysokých škol
4. Informace SK AS OU
5. Různé

V úvodu předseda přivítal zástupce vedení OU i senátory.

1. Volba legislativní komise AS OU

Adamec vyzval senátory k podávání návrhů členů legislativní komise s tím, že by
bylo dobré, aby v komisi byla zastoupena každá fakulta. Do komise byli navrženi:
Škuta (nominoval se sám), Mostýn (navrhovatel Popelka), Badošek (navrhova-
telka Červenková), Hašková (nominovala se sama), Kubančáková (navrhovatelka
Kurníková), Bukur (navrhovatelka Čabalová), Vajgl (nominoval se sám).

Předseda Adamec vyzval senátory k hlasování o legislativní komisi ve výše uvede-
ném složení. Upřesnil, že v případě, že nebude schválena celá komise najednou,
bude se poté hlasovat o jednotlivých kandidátech samostatně. Senátoři s tímto
postupem souhlasili.

Hlasování: Adamec vyzval senátory k hlasování ve znění: „Legislativní komise
AS OU bude ve složení Škuta, Mostýn, Badošek, Hašková, Kubančáková, Bukur
a Vajgl“.

Výsledek hlasování: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Na základě výsledku hlasování AS OU schvaluje legislativní komisi ve výše uve-
deném složení.
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Hlasování: Adamec vyzval senátory k hlasování o délce funkčního období legisla-
tivní komise ve znění: „Legislativní komise AS OU bude pracovat v uvedeném
složení počas celého funčního období stávajícího složení AS OU“.

Výsledek hlasování: 27 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Na základě výsledku hlasování AS OU schvaluje funkční období legislativní ko-
mise ve výše uvedené délce.

2. Podněty senátorů a AS PřF (překlad dokumentů OU do AJ, podnět k Ceně
rektora)

Václavíková požádala vedení o informace ohledně stavu překladu základních
dokumentů a formulářů OU do anglického jazyka.

Prorektor Drozd reagoval, že momentálně je již přibližně 20 dokumentů pře-
loženo, včetně mzdového tarifu, cestovních příkazů, atd. a čeká se na schválení
směrnic, na které se dokumenty vážou. Formuláře v AJ budou zveřejněny ihned
poté, co budou aktualizovány příslušné směrnice.

Druhý podnět Václavíkové se týkal procesního postupu souvisejícího s udělová-
ním Ceny rektora 2015. Uvedla, že na PřF došlo k nepříjemné situaci v případě
návrhu jednoho studenta za KIP. Návrh byl podán včas a formálně v pořádku,
ale bohužel nešla na katedru žádná informace, že návrh nebyl schválen/přijat.
Student se až na místě v den udělování cen dověděl, že cenu neobdrží. Proto byl
vznesen dotaz na vedení PřF s prosbou o objasnění postupu. Vedení PřF infor-
movalo, že obdrželo od kateder celkem 4 návrhy, které rektorátu zaslalo. Poté ale
bylo vedením OU požádáno, aby vybralo pouze 3 studenty, což učinilo s nejlepším
vědomím a svědomím, ačkoliv si bylo vědomo, že dle směrnice 178/2012 měla
o výběru rozhodnout Rada pro Ceny rektora, nikoliv vedení fakulty.

Prorektor Drozd požádal kancléřku o vysvětlení postupu při podávání a schva-
lování návrhů.

Kancléřka Šumberová sdělila, že směrnice popisující postup při udělování Ceny
rektora je v procesu inovace. V rámci změn se rektorát rozhodl decentralizovat
výběr kandidátů na fakulty. Z toho důvodu byly fakulty požádány o dodání právě
tří návrhů studentů, jímž byla cena udělena. Bohužel proces aktualizace směrnice
probíhal paralelně s podáváním návrhů a ve chvíli udělování ceny nebyla nová
verze směrnice ještě platná. Za vzniklou situaci se omluvila.

Václavíková doplnila, že je škoda, že s udělováním Ceny rektora není spojena
větší propagace. Informace, kdo cenu získal, šla pouze příslušným studentům.
Možná by bylo dobré jména studentů předem zveřejnit na webu, nebo informovat
akademickou obec jinou formou.

Vajgl se zeptal, zda studenti, kteří cenu neobdrželi, byli o tom informováni.

Šumberová upřesnila, že k této situaci došlo pouze na PřF, tedy se jednalo o návrh
jediného studenta, který cenu neobdržel. Informován nebyl, email byl zaslán
pouze studentům, kteří cenu obdrželi.
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3. Návrh kandidáta do předsednictva Rady vysokých škol

Prorektor Drozd objasnil senátorům roli člena předsednictva RVŠ s tím, že je
dobré, aby zástupce byl také členem vedení OU a mohl tak informovat vedení
o samotném dění v RVŠ.

Protože jak Šumberová vysvětlila, najmenováním nového člena předsednictva
RVŠ funkce stávajícího člena (prof. Farany) automaticky zaniká a zástupci vedení
neměli přesnou informaci, zda tato otázka s prof. Faranou byla projednána, pro-
rektor Drozd stáhnul požadavek vedení OU na hlasvání o novém kandidátovi do
předsednictva RVŠ a tento bod programu byl přenechán na lednové zasedání.

4. Informace SK AS OU

Hašková informovala senátory o aktivitách studentské komory AS a podala také
informace o práci studentů v SK RVŠ.

Badošek se zeptal na odškodnění studentů v případě ztráty akreditace vysoké
školy. Hašková odpověděla, že SK RVŠ předložila usnesení a do budoucna se
plánuje, že by VŠ byly pojištěny pro takové případy.

Krupa se zeptal, zda jsou zveřejněny podrobnější informace a konkrétní znění
usnesení.

Hašková uvedla, že jsou k dispozici na webových stránkách www.skrvs.cz.

Adamec řekl, že mnoho aktivit studentské komory je finančně podpořeno také
z rozpočtu AS OU.

5. Různé Adamec otevřel Různé.

• Drozd sdělil senátorům, že připraví v lednu přehled všeho, co bude vedení
OU po senátorech chtít projednávat během příštího roku.

• Hladík navrhnul, aby byly zasedání senátu v prostorách INLEK, kde nejsou
problémy s parkováním.
Adamec odpověděl, že již kontaktoval děkana LF s touto prosbou, ale odpo-
věď nedostal.

• Vajgl se prorektorky zeptal, zda je možné upravit STAG tak, aby po vložení
počtu bodů za zkoušku/zápočet určil alfabetické hodnocení přepočtem au-
tomaticky.
Prorektorka Petrucijová odpověděla, že STAG je produktem ZČU v Plzni
a smluvně svazuje více univerzit, proto se změnami musí souhlasit všichni.
Na automatickém doplňování alfabetické stupnice se již pracuje (na základě
podnětu i s jiných univerzit).

• Prorektor Drozd jménem vedení univerzity poděkoval všem senátorům za
jejich práci a popřál jim pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2016.

3



Termín dalšího mimořádného zasedání senátu byl stanoven na 18. ledna 2016 od 14:00,
lokace bude upřesněna emailem.

Zapsal: Václavíková, jednatel AS OU

Verifikoval: Adamec, předseda AS OU
Ostrava, 18. prosince 2015
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