
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

21. 11. 2005

Přítomni (celkem 16) dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků:  11
Komora studentů:  5
Hosté: rektor doc. Baar;  pror. doc. Málková

Program:
1. Volba místopředsedy AS OU za SK.
2. Oficiální verze Dlouhodobého záměru OU a Aktualizace DZ pro rok 2006.
3. Výsledky vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců.
4. Zpráva o předběžných výsledcích evaluace.
5. Jednací a volební řád AS FF OU.
6. Novela zákona o vysokých školách (petice proti změnám…).
7. Delegování zástupců fakult OU do RVŠ.
8. Různé:

•
BOD 1    
SK navrhla jako místopředsedu AS OU kolegu Vozníka. Jmenovaný byl zvolen předsedou 
SK AS a byl tak navržen do předsednictva AS.
Volba předsednictva proběhla tajným hlasováním.  Předsednictvo AS OU tvoří:  dr.  Drozd 
(předseda),  doc.  Květoň (místopředseda za UK), p.  Vozník (místopředseda za SK) a doc. 
Bogoczová (jednatelka).
Usnesení
Pro:  15 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 2   
Příslušnou verzi Dlouhodobého záměru OU z 1. 11. měli senátoři předem k dispozici. 
O této verzi bylo hlasováno zvlášť. Poté senát hlasoval o Aktualizaci DZ pro rok 2006.
Diskuse: doc.  Klimeš upozornil  na fakt,  že  analytická část  není  zcela  v souladu s návrhy 
komise pro přípravu DZ, potažmo AS OU. Bližší informace o finální verzi záměru poskytla 
pror. Málková. 
K aktualizaci záměru prof. Močkoř vznesl námitku proti některým formulacím obsaženým 
v materiálech  z 18.  11.  (opakují  se  v předchozích  záměrech,  jsou  příliš  obecné,  mluví  o 
úkolech, které nejsou plněny aj.). Naopak postrádá konkrétní kroky realizace úkolů. 
Doc. Klimeš se do diskuse zapojil upozorněním na nepřítomnost v záměru otázky DMS (v 
kompetenci CIT).
Usnesení.
K Dlouhodobému záměru OU.

Pro:  16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno



K Aktualizaci DZ OU pro rok 2006.

Pro:  2 Proti: 2 Zdrželo se: 14 Neschváleno

Závěr: záležitost Aktualizace DZ se odkládá na další zasedání.

BOD 3    
Pro  nedostatečnou  přípravu  podkladů  (způsobenou  personálními  změnami  na  příslušném 
oddělení) se tento bod programu odkládá na další zasedání.

BOD 4    
Analýza výsledků evaluace bude zpřístupněna všem členům AS a bude – podle potřeby - 
projednávána na dalším zasedání. 
Diskuse: doc.  Tvrdík  měl  připomínky  ke  kvalitě  zprávy  o  výsledcích  evaluace  (uvedl 
konkrétní příklady nevhodné interpretace dat). Nedomnívá se, že je vhodná pro další šíření. 
Doporučení: zveřejnit pouze jednoznačné výsledky (tzn. statisticky korektní část analýzy).
SK zdůrazňuje samotnou možnost  vyjádřit  se k práci  pedagogů a přínos evaluace vidí  ve 
verbálním hodnocení.

BOD 5   
Pro množství zásadních interpretačních chyb AS nedoporučuje aktuální znění Volebního a 
jednacího řádu AS FF OU ke schválení. Doc. Květoň se osobně sejde s předsedkyní senátu 
příslušné fakulty a upozorní ji na místa nutná k přepracování.

BOD 6    
AS hlasoval o tom, zda podpoří petici proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol… 
AS jako celek zmíněnou aktivitu nepodpoří a dává prostor individuálním iniciativám členů 
akademické obce. 
Usnesení:
Pro:  0 Proti: 5 Zdrželo se: 11 Neschváleno

BOD 7    
Do RVŠ byli navrženi: za PřF prof. Močkoř, za FF prof. Paulík.
PdF, ZSF návrhy nepodaly. 
AS hlasoval tedy o dvou přijatých návrzích.
Usnesení:
Pro:  16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 8    
- Rezignace doc. Dvořáka na funkci prorektora. Jeho úkoly převzali ostatní prorektoři. Doc. 

Dvořák je nadále delegován za OU do RVŠ.
- Pror.  Máková  požádala  AS  o  zařazení  na  další  jednání  senátu  otázku  aktualizace 

stipendijního řádu.
- AS OU na základě prosby zástupců ze ZSF žádá kvestora OU o rozbor úspory nákladů 

při provozování areálu Zábřeh firmou Hospitern a o informaci, kolik stojí provoz tohoto 
objektu po ukončení smlouvy s touto firmou (T: prosinec 2005).



- SK informovala o  tom, že během setkání  s rektorem OU vyjádřila  politování  jak nad 
nedodržováním termínů plnění úkolů ze strany vedení OU, tak nad vystupováním kvestora 
na zasedáních senátu. Rektor přislíbil nápravu stavu a požádal o trpělivost.

Příští zasedání: 19. 12. 2005 ve 14:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: Irena Bogoczová
Verifikoval: Pavel Květoň


