
Zápis ze zasedání akademického senátu Ostravské univerzity dne 22.9.2003

Zúčastněni: 
komora akademických pracovníků:

Baar, Bogoczová, Drozd, Dvořák,
Gejgušová,Chmelová, Kutnohorská, Květoň, Ludva,
Mácha, Málková, Nedomová, Přádka, Tvrdík, Vaněk,

Zúčastněni: 
komora studentů:

Hofírek, Lankočí, Liška, Mach, Vítkovský, Žukovský

Nepřítomni: Dušová, Horák, Kollárová
Hosté: PhDr.Hana Srpová, CSc., prorektor

Mgr.Jarmila Krkošková, ředitelka Univezitní
knihovny OU
Doc.Ing.Petr Pánek, CSc., rektor OU

• Rektor OU Doc. Ing. Petr Pánek, CSc. informoval o Rezoluci rady kraje: Vyšší podpora
vzdělávání, výzkumu a vývoje v moravskoslezském regionu – základní předpoklad
úspěšné transformace. Dále o Prohlášení Rady vysokých škol.
Rektor informoval, že poplatky v 1.roce nad standartní dobu studia byly pozastaveny.
Vedení univerzity zadala k problému právní rozklad.Závěry zatím nejsou známy.

• PhDr. Hana Srpová, CSc., prorektor pro studijní záležitosti, informovala o počtu
přijímaných studentů na školní rok 2003/2004.
Prorektorka informovala, že zápis do prvních ročníků bude na školní rok 2004/2005
v červenci. 
PaedDr.Iva Málková, CSc. upozornila, že podle zákona o vysokých školách je zápis do
studia v červenci v rozporu se zákonem. 
§ 51
Zápis do studia
(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia.
Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vysokou školou nebo její součástí.
(2) Zápis se koná na vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní
program.
§ 61
(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium
přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. 

• Dále podala PhDr. Hana Srpová, CSc., informaci o výsledcích a průběhu evaluace výuky
studenty. K tomuto bodu byla velmi živá diskuse. Evaluace výuky studenty bude zařazena
na program jednání AS OU v dubnu 2004. 
Zástupci komory studentů upozornili na využívání e-mailových adres.
Mgr. Přemysl Mácha k danému bodu uvádí:
Nejsou jasně formulovány cíle evaluačního procesu. Pokud je jediným cílem informování
vyučujících o kvalitě výuky, pak na formě evaluace příliš nezáleží, neboť si z ní stejně
každý vezme, co chce, pokud vůbec bude chtít. Pokud budou cíle formulovány šířeji jako
vnitřní očista a posílení univerzity v konkurenčním boji, je nutné evaluaci postavit jinak:
a) Maximalizovat návratnost dotazníku pomoci tištěných formulářů rozdaných v závěru

semestru a vyplněných na místě studenty.
b) Vyčlenit jednoho nebo dva pracovníky nespojené s žádnou katedrou, aby papírové

dotazníky převedli do elektronické podoby, garantující skutečnou anonymitu
respondentů a také snadné srovnání a vyhodnocení.

c) Zajistit transparentnost procesu, aby nedošlo ke zneužití údajů.
Tyto kroky obnášejí určité vstupní náklady (tisk formulářů a plat zaměstnanců), ale tyto
náklady se nám mnohonásobně vrátí v  podobě zkvalitnění výuky, odstranění
duplikujících se předmětů a mnoha dalších faktorů. Evaluace se také musí odrazit



v platech pedagogů  (a těmi jsme především, nejsme Akademie věd), popř. v prodlužování
smluv atd. Tyto výstupy celkově povedou k vytvoření silnější organizace, schopné obstát
v mezinárodní konkurenci. Bez nich nebude mít evaluace smysl a studenti budou jen ztěží
dotazníky vyplňovat.Evaluace běžně fungují na západoevropských univerzitách již desítky
let. Přejměme osvědčené metody (Harvard, Oxford, Sorbonna apod.) Domnívám se, že
evaluace je pro ozdravení OU klíčová a je tak závažnou záležitostí, že je nutné samostatné
zasedání AS OU. Dělat toto v dubnu jen prodlužuje agónii OU, stejně jako je nesmyslné
provedení evaluace v zimním semestru v současné podobě.
 K evaluaci se vyslovili také dr.Málková a doc. Dvořák. Dr. Málková se vyslovila kriticky
k organizaci celé akce a doc. Dvořák upozornil, že podobná akce proběhla před čtyřmi
lety na Přírodovědecké fakultě OU a daleko úspěšněji. „Je proto s podivem, že nebyly
využity získané zkušenosti.“

• Ředitelka Univerzitní knihovny OU Mgr. Jarmila Krkošková informovala o postupu
digitalizace.
Z diskuse a vystoupení paní ředitelky vyplynuly tyto závěry:
1. elektronická katalogizace monografií bude probíhat stejně jako dosud, 
2. u katalogizace časopisů starších ročníků delší doba pro její realizaci u medicínských a

přírodovědných oborů není na závadu, lze proto doporučit přednostní katalogizaci
časopisů z oborů historických a humanitních. 

3. dodatečně získané finanční zdroje je nutné přednostně věnovat na realizaci a vylepšení
EIZ. 

• Schválen harmonogram volby rektora na funkční období 2004-2007

Mimořádné zasedání senátu AS OU se uskuteční v pondělí 13.října 2003 v 16 hodin
v zasedací místnosti Rektorátu OU, ul. Dvořákova.
Program: Seznámení členů AS OU s financování OU – prof. Močkoř, prorektor

V pondělí 20.10. v 15 hodin řádné zasedání AS OU v zasedací místnosti budovy
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, ul. F.Šrámka 3, Ostrava-Mariánské
Hory.
Program:
Výklad k rozpočtu – Doc.RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., předseda ekonomické komise AS OU
Separace odpadu a ekologizace provozu OU
 

V Ostravě      25.9.2003                
Zapsala: Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

 

Kontakty:
předseda: jednatel:
Doc.PhDr.Jana Kutnohorská,CSc. PhDr.Bohdana Dušová
e-mail:  Jana.kutnohroska@osu.cz e-mail:  bohdana.dusova@osu.cz
telefon:  597 460 531 telefon:  596 624 141
mobil:    604 182 985 mobil:     605 136 528


