
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 31. 10. 2016

Číslo jednací: OU-81760/90-2016

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Eliáš, Vajgl, Václavíková,
Honová, Mostýn, Popelka, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Hladík, Krupa, Krausová,
Kazík, Špiláčková, Surůvka, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, Bangoura, Minařík, Ha-
šková, Waloszek, Drdáková, Bukur, Lata (host), Jandačka (host), Petrucijová (host),
Šumberová (host), Nevludová (host), Zonča

Nepřítomni: Vovk, Čapandová

Omluveni: Gojová, Čabalová, Michel, Kubančáková

Přítomných studentů: 10

Přítomných akademiků: 20

Program zasedání

1. Návrh na rozdělení navýšených financí A+K
2. Plán realizace strategického záměru Ostravské univerzity na rok 2017
3. Projednání návrhu na odvolání prorektora pro mezinárodní vztahy doc. Mgr. Da-

niela Jandačky, Ph.D. na vlastní žádost, projednání návrhu na jmenování nové
prorektorky pro mezinárodní vztahy Mgr. Renáty Tomáškové, Dr.

4. Závěrečná zpráva o evaluaci studia za LS 2015/2016
5. Návrh rektora na zrušení rozhodnutí AS LF OU
6. Otevřený dopis doc. Evy Mrhačové Senátu OU ve věci zrušení menzy
7. Informace o přípravách nového Jednacího řádu AS OU
8. Navržení kandidátů a doplňující volba členů legislativní komise AS OU
9. Různé

V úvodu předsedkyně Honová přivítala senátory i přítomné hosty a omluvila se za
komplikace vzniklé posunem termínu jednání. Pravidelně by se AS OU měl scházet
třetí pondělí v měsíci.

Rumpel podotknul, že bychom měli trvat na pevném termínu především s ohledem
na další povinnosti na pracovištích a návaznosti na fakultní termíny senátů. Navrhnul,
aby v případě mimořádného termínu byl čas jednání posunut na odpolední hodiny,
nejdříve od 17 hod.

Rektor za vedení akceptoval žádost senátorů na pravidelnost zasedání a přislíbil,
že se bude vedení snažit podklady na jednání dodávat v rámci možností tak, aby byl
termín dodržen.
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1. Návrh na rozdělení navýšených financí A+K (Příloha 1)

Rektor tento bod uvedl informací, že návrh na rozdělení navýšených financí A+K
diskutovalo kolegium rektora a s návrhem souhlasilo.

Dostavil se Popelka.

Kvestorka Nevludová okomentovala podklady, které senátoři obdrželi předem
s tím, že MŠMT peníze dodalo univerzitám za účelem využití primárně jako od-
měny pro zaměstnance. Finance v návrhu jsou rozděleny dle metodiky, která byla
schválena na rok 2016 (podle podílů fakult). Děkani s návrhem souhlasili.

Pospíšil se zeptal, zda jsou v tom zahrnuty i finance na koleje.

Kvestorka odpověděla, že ano.

Eliáš se dotázal, zda jsou tam tedy i priority I, tj. finance pro rektorát.

Kvestorka odpověděla, že ano, včetně CIT a knihovny. Připomněla, že i na těchto
úsecích je celá řada zaměstnanců.

Eliáš se zeptal, zda by nebylo rozumnější finance (získané navíc) použít cíleně
na podporů těch aktivit, které jsou v souladu s vizemi univerzity.

Rektor vysvětlil, že se nejedná ve skutečnosti o peníze „navíc“, protože rozpočet
od MŠMT byl krácen, tedy je to pouze dorovnání do částky, která byla univerzitě
na rok 2016 přislíbena. Vyjádřil zároveň souhlas s tím, že pokud by univerzita
získala skutečně finance nad rámec plánu, bylo by dobré je využít cíleně na určité
aktivity.

Honová se zeptala, zda je to ze strany MŠMT reakce na červnové usnesení
konference rektorů.

Rektor odpověděl, že je to reakce na silný tlak ze strany České konference rektorů
a Rady vysokých škol

Dostavila se Hašková.

Honová se zeptala, zda odměny budou zaměstnancům vyplaceny v říjnové vý-
platě.

Kvestorka odpověděla, že pravděpodobně ne, z časových důvodů, ale záleží to
na fakultách.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy, předsedkyně Honová vyzvala
senátory k hlasování.

Hlasování: AS OU schvaluje předložený návrh na změnu Rozpočtu OU (Příloha 1
– dokument Priloha 1 Navrh zmena rozpocet OU 2016.xlsx)

Výsledek hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0.

AS OU schvaluje předložený návrh na změnu Rozpočtu OU.
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2. Plán realizace strategického záměru Ostravské univerzity na rok 2017 (Pří-
lohy č. 2 a 3)

(Citace níže se vážou k Příloze 2,
dokument Priloha 2 Plan realizace SZ 2017 pro ASOU.pdf)

Rektor požádal kancléřku Šumberovou o slovo.

Kancléřka okomentovala dokumenty informací, že se jedná o aktualizaci dlouho-
dobého záměru, která v souvislosti s novelou VŠ zákona mění terminologii. V do-
kumentu se jedná o vyjmutí těch aktivit, které vedení plánuje naplňovat v roce
2017.

Dostavil se Surůvka.

Rumpel se zeptal, zda uskutečňování vytyčených cílů bude vyžadovat dodatečné
finanční náklady.

Dostavila se Zapletalová.

Šumberová odpověděla, že aktualizace strategického záměru je navázána na
institucionální rozvojový plán, tedy financována bude především z těchto zdrojů.

Rektor upřesnil, že to nebude stát univerzitu další peníze.

Eliáš podotknul, že obdobný dokument jsme schvalovali před rokem a zatím jsme
nedostali zprávu o plnění cílů za rok 2016.

Rektor reagoval, že bohužel harmonogram odevzdávání dokumentů na MŠMT
není v tomto ohledu vhodně zvolen. Upozornil, že mnohé věci se budou v doku-
mentech opakovat – jedná se o aktivity, které budou plněny v horizontu několika
let.

Eliáš se zeptal, do jaké míry se daří naplňovat strategický záměr v letošním roce.

Rektor odpověděl, že plány se vedení snažilo udělat realistické, proto jeho plnění
je v souladu s cíly, které byly stanoveny.

Eliáš se dotázal, zda se tedy vedení v těchto věcech nezodpovídá pouze senátu,
ale také MŠMT.

Rektor řekl, že ano. Dokumenty se musí odevzdávat na MŠMT.

Pospíšil položil otázku na Prioritu 1, dílčí cíl 4 (str. 3).

Šumberová řekla, že se jedná o aktivity plynoucí z novely VŠ zákona.

Rektor doplnil, že MŠMT prodloužilo akreditace do roku 2019, ale neřeklo univer-
zitám, jak to bude se studenty, kteří budou přijati do studia v průběhu přechodu
starých akreditací na nově vzniklé – možnost prodloužení akreditací za účelem
dostudování již nebude možné získat.

3

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika

telefon: +420 597 091 002

www.osu.cz



Akademický senát

Prorektorka Petrucijová sdělila, že podstatná část novely ZVŠ řeší právě oblast
akreditací a to za účelem diferenciace vysokých škol. Naše univerzita se bude
snažit držet optimální poměr různých stupňů vzdělávání a zároveň se bude snažit
získat institucionální akreditaci v některých programech.

Pospíšil se zeptal, zda to znamená, že většina oborů bude zrušena.

Petrucijová odpověděla, že to nelze nyní přesně říct – bude se to dít na úrovni
fakult.

Pospíšil se doptal, zda existují statistiky, jak jsou stupně vzdělávání zastoupeny
v procentech nyní.

Rektor odpověděl, že ano.

Šumberová upřesnila, že na celé univerzitě je přibližně 350 oborů, což je mnoho
vzhledem k velikosti naší univerzity. Přibližne 190 oborům skončí platnost akre-
ditace z důvodu novely ZVŠ. MŠMT nedomyslelo přechodné období a protože je
to problém všech vysokých škol, bude se tato otázka řešit a uvidíme, jaký bude
další vývoj.

Zapletalová se zeptala na stejný dílčí cíl – konkrétně co se skrývá za „zefektivně-
ním přijímacího řízení“.

Petrucijová vysvětlila, že se bude sledovat úspěšnost uchazeče s ohledem na
výsledky ze střední školy, úspěšnost uchazečů s ohledem na výsledky přijíma-
cího řízení a úspěšnost studenta alespoň v prvním roce studia. Tyto analýzy se
zpracovávaly na úrovni fakult, do budoucna budou i na úrovni univerzity.

Zapletalová se zeptala, zda to povede k jednotné strategii přijímacího řízení napříč
univerzitou.

Petrucijová odpověděla, že ano. Tato analýza bude podkladem pro určení meto-
diky, ale hlavně důležitým materiálem pro garanty studijních programů tak, aby
docházelo k optimalizaci přijímacího řízení.

Seberová se dotázala ma Prioritu 1, třetí indikátor (str. 2) – bude zřízení insti-
tucionálních orgánů jako součást vnitřního systému zajišťování kvality hlavních
činností OU vyžadovat finanční prostředky?

Petrucijová odpověděla, že pokud bude chtít univerzita žádat o institucionální
akreditaci, je zřízení těchto orgánů nutné.

Rektor dodal, že to bude vyžadovat finanční prostředky. Zatím se vedení snaží
pokrývat tyto náklady z projektů, univerzita podala i projekty na další období, ze
kterých by to bylo možné v budoucnu hradit.

Badošek se zeptal na Prioritu 1, dílčí cíl 1, třetí odrážka – je zmíněná metodika
k dispozici?
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Petrucijová reagovala, že je to v aktualizaci strategického záměru pro 2016 i pro
rok 2017, a jelikož nyní neexistuje metodika, jakým způsobem se bude žádat
o akreditace s ohledem na novelu ZVŠ, jsou i tyto dokumenty ve stavu dílčích
analýz. Segmenty zatím nejsou kompletovány do souvislé metodiky.

Badošek se dotázal na Prioritu 3, dílčí cíl 3 (str. 7) – co se myslí benefity pro
externí subjekty.

Šumbeorvá odpověděla, že to je například propagace nebo partnerství.

Rektor senátory ujistil, že se v žádném případě nejedná o finanční plnění, jsou to
nefinanční výhody, které v rámci partnerství můžeme nabídnout.

Honová se zeptala, zda nevadí, že v dokumentu není uveden v této prioritě dílčí
cíl 2.

Šumberová řekla, že číslování se váže na strategický záměr a v tomto dílčím cíli
se aktivity pro 2017 neplánují.

Vajgl obecně řekl, že v mnohých částech se zmiňují indikátory, ale není uvedeno,
jak je bude vedení hodnotit.

Šumberová objasnila, že indikátory jsou kvalitativní i kvantitativní. U kvantitativ-
ních se bude sledovat pokles/nárůst s ohledem na danou aktivitu, u kvalitativních
bude popis. Důležitý je pro vyhodnocení výchozí stav, který se momentálně zpra-
covává.

Vajgl upřesnil, že by tam měla být čísla, nebo hodnoty, kterých chceme dosáhnout.

Jandačka řekl, že ačkoliv cíle připravuje vedení, jejich naplňování je společná
práce všech napříc celou univerzitou. Mnoho věcí je v rukách fakult, jak cíle
uchopí a budou naplňovat.

Rektor doplnil, že v hodnocení za rok 2016 bude možné vidět, jak se s indikátory
pracuje a jak se vyhodnocují.

Václavíková opustila jednací místnost.

Šumberová vysvětlila, že v hodnocení se pracuje s výchozími a cílovými hod-
notami a jejich plnění probíhá až v dalším roce. Do další zprávy je vedení takto
zapracuje, aby výstupy byly kontrolovatelné.

Martínek se zeptal, zda je možné předložit číselná data.

Šumberová řekla, že je to možné.

Dvořáček se zeptal, zda je možné uvádět jméno kompetentní osoby a termín, aby
bylo možné plnění lépe kontrolovat.

Rektor odpověděl, že jelikož je plán rozpracovaný na pět let, není možné dávat
jmenovitě kompetentní osoby.
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Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování: AS OU schvaluje Plán realizace strategického záměru Ostravské uni-
verzity na rok 2017.
(Příloha 2 – dokument Priloha 2 Plan realizace SZ 2017 pro ASOU.pdf)

Výsledek hlasování: pro: 26, proti: 1, zdržel se: 2.

AS OU schvaluje Plán realizace strategického záměru Ostravské univerzity na
rok 2017.

3. Projednání návrhu na odvolání prorektora pro mezinárodní vztahy doc. Mgr.
Daniela Jandačky, Ph.D. na vlastní žádost, projednání návrhu na jmenování
nové prorektorky pro mezinárodní vztahy Mgr. Renáty Tomáškové, Dr.

Doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. požádal o uvolnění z funkce prorektora pro me-
zinárodní vztahy vzhledem k zastávané funkci vedoucího katedry studií lidského
pohybu na Pedagogické fakultě OU. AS OU je zároveň předložen k projednání
návrh na jmenování do funkce prorektora pro mezinárodní vztahy Mgr. Renáty
Tomáškové, Ph.D. z Filozofické fakulty OU.

Rektor poděkoval prorektoru Jandačkovi za spolupráci.

Jandačka řekl, že je rád, že byl ve funkci prorektora a zároveň děkuje za uvolnění
z této funkce.

Rektor představil Mgr. Renátu Tomáškovou, Dr.

Usnesení: AS OU bere na vědomí návrh na odvolání z funkce prorektora pro
mezinárodní vztahy Mgr. Dana Jandačky, Ph.D. AS OU bere na vědomí návrh na
jmenování prorektorkou pro mezinárodní vztahy Mgr. Renátu Tomáškovou, Dr.

4. Závěrečná zpráva o evaluaci studia za LS 2015/2016

Prorektorka Petrucijová uvedla zprávu o evaluaci studia za LS 2015/16.

Odešel Popelka a Kazík.

Proběhla krátká diskuse o interpretaci statistických výsledků evaluace.

Eliáš vidí jako problém, že evaluace jsou na Portále těžce dohledatelné – je možné
vyřešit to technicky lépe?

Petrucijová reagovala, že cesta do Portálu je jednodušší.

Eliáš řekl, že možná také hraje roli fakt, že se student obává, že je jeho výrok
dohledatelný.

Rektor odpověděl, že s tím se nedá nic udělat.

Honová se vyjádřila, že mnoho studentů hodnotí podle požadavků a nároku vyu-
čujícího, nikoliv reálně, objektivně.
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Seberová se prorektorky zeptala, jaká bude nová metodika.

Petrucijová řekla, že existuje mnoho metodik.

Vajgl se zeptal, zda evaluace povede ke změně na straně pedagoga.

Rektor odpověděl, že je to věc děkanů a vedoucích kateder.

Eliáš se zeptal, zda se v minulosti stalo, že výsledek evaluace měl dopad na
personální změny.

Rektor odpověděl, že o takovém případu neví a znovu zopakoval, že je to v kom-
petenci fakult.

Zapletalová se zeptala, kdo má právo zrušit pracovně právní vztah.

Rektor odpověděl, že děkan, ale problematika je příliš složitá na tuto diskusi.
Rektor univerzity totiž odpovídá za celou univerzitu, tudíž i personální politiku, byť
je rukách fakult.

Dvořáček uvedl, že u nich evaluace funguje a z výroků je jasné, zda jsou výsledky
evaluace objektivní nebo subjektivní.

Usnesení: AS OU bere na vědomí závěrečnou zprávu o evaluaci studia za LS
2015/2016.

5. Návrh rektora na zrušení rozhodnutí AS LF OU (Příloha č. 4)

Honová uvedla, že senátu OU byl rektorem předložen návrh na zrušení usnesení
AS LF OU, které bylo dle stanoviska právního oddělení OU přijato v rozporu se
zákonem o vysokých školách (ustanovení §26 odst. 4) a s Volebním a jedna-
cím řádem Lékařské fakulty OU (článek 4 odst. 6), jelikož děkanovi LF nebylo
umožněno vystoupit na zasedání AS LF OU.

Rektor sdělil, že nechal vypracovat právní rozbor problému a navrhuje senátu
jeho projednání.

Honová informovala senátory, že LK AS OU návrh projednala a shledává jej
v souladu se zvláštními právními předpisy a s vnitřními předpisy OU (viz znění
v zápisu z LK AS OU). Požádala o vyjádření děkana LF, doc. MUDr. Pavla Zonču,
Ph.D., FRCS.

Děkan Zonča požádal senát o zrušení návrhu AS LF. Informoval senátory o tom,
že třikrát vyzval AS LF k vytvoření legislativní a ekonomické komise a zdůraznil,
že neměl možnost vystoupit na zasedáních AS LF a diskutovat problematické
otázky.

Honová požádala o slovo zástupce AS LF, Dvořáčka.

Dvořáček se vzdal možnosti reakce s tím, že nechce dále věci komentovat a přijme
rozhodnutí AS OU. Ujistil senátory, že AS LF vždy jednal v dobré víře.
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Proběhla diskuse ohledně jednacího řádu senátu s cílem objasnit, jak k dané
situaci mohlo dojít. V rámci diskuse děkan Zonča vysvětlil, že se domnívá, že
rozpočet nebyl projednán, došlo k procesní chybě a jeho blokování je neplatné.
Dále se diskutovalo, co znamená pojem „projednání“ a případně, zda s ohledem
na Jednací řád neměl být AS LF rozpuštěn a vyhlášeny nové volby.

Rektor se dotázal, zda byl návrh projednáván v AS LF a kolikrát.

Dvořáček reagoval tím, že neví, protože situace se vyhrotila natolik, že se řešiyi
různé právní kličky.

Předsedkyně Honová shrnula situaci s upřesněním, že AS OU má hlasovat o tom,
zda AS LF OU přijal usnesení v rozporu se ZVŠ a se svým Volebním a jednacím
řádem.

Mostýn požádal o tajné hlasování.

Dvořáček , Krupa, Hladík a Martínek (jako zástupci LF) opustili jednací místnost
na dobu hlasování.

Hlasování: AS OU zrušuje Usnesení AS LF OU ve věci návrhu rozpočtu LF OU
na rok 2016 přijaté na zasedání AS LF OU dne 09. 05. 2016.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 3, zdržel se: 9.

Vzhledem k tomu, že pro nehlasovala nadpoloviční většina senátorů (bylo potřeba
12 hlasů), nebyl návrh usnesení schválen.

AS OU nezrušuje Usnesení AS LF OU ve věci návrhu rozpočtu LF OU na rok
2016 přijaté na zasedání AS LF OU dne 09. 05. 2016.

Zonča opustil zasedání.

Václavíková se vrátila na zasedání.

6. Otevřený dopis doc. Evy Mrhačové Senátu OU ve věci zrušení menzy (Pří-
loha č. 5)

Předsedkyně Honová informovala senátory o dopise, který obdržela od doc. Evy
Mrhačové, kritizující zrušení menzy (dokument senátoři obdrželi). Sdělila také,
že s doc. Mrháčovou mluvila a objasnila jí celou situaci. Rovněž rektor na dopis
reagoval a doc. Mrháčová na základě vysvětlení dopis stáhla.

Honová zároveň poděkovala rektorovi za komunikaci s doc. Mrhačovou, která
vysvětlení vzala na vědomí.

Kvestorka Nevludová informovala, že s Kampusem Palace již byla uzavřena
smlouva a univerzita je otevřena jednáním s dalšími poskytovateli.

Rektor v rámci různého informoval senátory, že vedení zpracovalo tři analýzy
ohledně výchozího stavu s ohledem na strategický záměr (zájem o studium,
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geografické složení studentů a PhD studium a jeho výstupy). Nabídnul senátorům
prezentaci těchto materiálů, v případě, že o to bude zájem z jejich strany.

Poté se vedení univerzity omluvilo a zasedání opustilo.

7. Informace o přípravách nového Jednacího řádu AS OU

Honová informovala o nutnosti vytvoření nových dokumentů senátu s ohledem
na novelu ZVŠ. Původní Volební a jednací řád AS OU bude nahrazen dvěma
dokumenty – Volební řád AS OU připraví rektorát, Jednací řád bude muset při-
pravit senát. Sdělila senátorům, že částečné kroky již v tomto směru podnikla –
z původního dokumentu vzala část týkající se jednacího řádu a zapracovala no-
vinky plynoucí z novely ZVŠ. Zdůraznila, že by bylo dobré, aby vznikla pracovní
skupina, která by se tvorbou dokumentu zabývala intenzivněji.

Dvořáček řekl, že tam je hodně nedokonalostí a nikdo ze senátorů není práv-
ník, proto by bylo dobré, aby pracovní skupina vznikla napříč univerzitami, nebo
alespoň spolupracovala s VŠ, které jsou v tomto směru již před námi.

Honová reagovala, že nová znění zatím univerzity schválené nemají – bude se to
určitě lišit podle velikosti univerzit. Každopádně je přesvědčena, že zpětná vazba
ze strany senátorů by byla přínosná.

Dvořáček zmínil, že právě z nepřesných formulací pak plynou v případě vyostřené
situace právní nejasnosti a proto bychom se tomu měli vyhnout.

Následovala krátká rozprava ohledně optimálního postupu v tomto směru.

8. Navržení kandidátů a doplňující volba členů legislativní komise AS OU

Honová uvedla tento bod a dala slovo předsedovi LK AS OU.

Mostýn upozornil, že v tuto chvíli jsou v LK OU pouze 4 členové a není zastoupena
FU, FSS a LF.

Honová vyzvala senátory k podání případných návrhů na další členy LK AS OU.

Více členů senátu navrhlo Surůvku za FU a ten kandidaturu přijal.

Krausová požádala, aby návrh za FSS byl ponechán na příští zasedání, budou to
ještě projednávat.

Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování: AS OU schvaluje Surůvku jako člena LK AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 2.

Surůvka byl schválen členem Legislativní komise AS OU.
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9. Různé

• Eliáš projevil zájem vrátit se v rámci diskuse k důsledkům hlasování z bodu
5, ale zástupci LF i ostatní senátoři se shodli na tom, že vzhledem k tomu,
že děkan Zonča již není přítomen, není vhodné diskusi rozebírat, protože by
nebylo umožněno konfrontovat názory obou stran.

• Mantič se dotázal, zda je možné automaticky studentům doktorského studia
přidělovat emailovou adresu jmeno.prijimeni@osu.cz.
Honová odpověděla, že na požádání je to možné se souhlasem pracoviště.

• Hašková se zeptala, zda je možné plošně oslovit studenty v souvislosti s po-
dáváním návrhů do hodnotící komise Akreditačního úřadu.
Honová odpověděla, že je možné to zařídit.

.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 21. listopadu 2016, čas a místo bude
upřesněno.

Zapsali: Václavíková, Badošek

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 10. listopadu 2016
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