
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 15. 3. 2004

Zúčastněni : 
komora akademických pracovníků:

Bogoczová, Drozd, Gejgušová, Chmelová, Kutnohorská, Květoň,
Ludva, Mácha, Nedomová, Smolka, Šobáň, Tvrdík, Vaněk

Zúčastněni : 
komora studentů: Hofírek, Kollárová, Lankočí, Mach, Vítkovský, Žukovský

Omluveni: Dušová, Liška
Hosté: Mgr. Krkošková, Hasník, dr. Lokajová, dr. Přádka, doc. Dvořák

Program: 
1. Mzdový  předpis:  pozměňovací  návrh  doc.  Květoně  na  navýšení  možného  osobního

ohodnocení u jmenovaných docentů neprošel (výsledek hlasování: 2 hlasy PRO, 19 hlasů
PROTI); o předloženém návrhu mzdového předpisu bylo hlasováno tajně a mzdový předpis
byl jednomyslně schválen  (výsledek hlasování: všech 19 hlasů PRO); AS požádal rektora
OU (prostřednictvím doc. Dvořáka), aby mu byly předloženy informace o smluvních mzdách:
počet osob, celková částka, pravidla přidělování.

2. Fungování univerzitní knihovny: Mgr. Krkošková reagovala na dotazy ze strany studentské
komory týkající se provozu UK (odpovědi Mgr. Krkoškové na všechny připomínky a návrhy
na řešení  některých z nich jsou k dispozici  u p.  Hofírka) a  vyjádřila se k těmto obecným
otázkám: 

- kvalita  systému –  Mgr.  Krkoškova je  si  vědoma toho,  že  je  zastaralý,  ale  vše  závisí  na
financích (existuje finanční rozvaha modernizace systému);

- vyřazování literatury „morálně zastaralé“ a v ruštině – AS zdůraznil  nutnost  spolupráce s
katedrami  (a  jejich  včasného  informování  o  chystaném  vyřazování),  jinak  vzniknou
nenahraditelné škody;

- vymezení  práv  různých  skupin  uživatelů  (relace  student-učitel)  –  toto  je  v kompetenci
knihovní rady, ale řešení je nesnadné (učitelé nárokují větší práva na knižní fond vzhledem
ke skutečnosti, že mnoho knih bylo nakoupeno z jejich grantových prostředků);

- provoz  ústřední  knihovny  i  studoven  –  předmětem  kritiky  je  velký  provoz  (ruch)  na
studovnách snižující kvalitu prezenčního studia (je nutná součinnost počítačových učeben na
fakultách  a  studoven);  kritizována  je  pracovní  doba  zaměstnanců  knihovny,  uzavírání
půjčovny/studoven  před  vypršením  pracovní  doby,  zkrácená  doba  pro  žádanky na  knihy
(případné prodloužení pracovní doby některým zaměstnancům je možno zpracovat formou
finanční rozvahy).

V souvislosti  s předchozím  bodem  AS  navrhuje,  aby  studentům  byly  zpřístupněny  některé
učebny v době mimo výuku v pracovním týdnu („okna“ mezi výukou) a aby na chodbách byl
instalován dostatečný počet míst k sezení, případně i ke studiu (stolky, lavice) – prostory jsou
mnohdy nevyužité!
3. Pracovníci CIT se vyjádřili k:
- ISIC kartám – na předchozí doporučení senátu CIT vyjednal s GTS možnost nákupu většího

počtu karet bez rizika finanční ztráty v případě jejich nevyužití; vyřizování karet zpomaluje
opožděné poskytování CITu informací o zápisech do studia na jednotlivých fakultách (hl.
FF), což je chyba příslušných studijních oddělení; frontám při vyřizování lze předejít tím, že
se karty budou vyřizovat po více dnů;

- virové infekci: počet zpráv o infekci byl snížen tzv. uzavřením diskusních skupin.
4. Týden  neklidu:  Mgr.  Mácha  seznámil  ostatní  členy  AS  s připravovaným  programem

protestní akce: 
- rozhlasové vysílání;
- filmový klub;
- čtvrteční vyvrcholení akce (shromáždění akademické obce v aule OU, průvod, program na

Masarykově  náměstí  –  vše  ve  spolupráci  se  sdělovacími  prostředky);  zdůraznil  nutnost



informovat studenty o podstatě (cíli) protestní akce a motivovat je k účasti; rektorské volno
není v plánu!

- podepsané petiční listiny je nutno odevzdat v podatelně do 27.3.
5. Dopravní situace, ul. Českobratrská:  AS pokračuje ve vyjednávání s magistrátem a pokud

tato do 16.4. nebudou mít žádný efekt, rozhodne se pro radikální řešení (blokování dopravy
v přítomnosti televize). Byl zaslán primátorovi.

6. AS schválil návrh kolegia rektora, aby do  RVŠ byl za vedení OU delegován doc. Dvořák,
dosavadní zástupce PřF (výsledek hlasování: všech - v tuto dobu - 16 přítomných členů AS
hlasovalo PRO); AS byl informován o nové „skladbě“ přítomných jednáním kolegia rektora a
o termínu inaugurace nového vedení (pátek 16.4.).

7. Sportovní  den:  akce  iniciována  studenty ZSF ve  spolupráci  s katedrou  TV proběhne ve
středu 5.5.; AS požádá rektora o vypsání rektorského volna. AS doporučuje, aby rektor OU
podpořil tuto akci dotací 5000 Kč. 

8. Ekologizace provozu na OU: Mgr. Mácha informoval o tom, že společnost VITA získala na
audit příslušný grant.

9. Doplňovací  volby do  AS  proběhly zatím na  FF a ZSF;  na  PřF pokračují  dalším kolem
(výsledky budou známy příště).

10. Doc. Dvořák  přislíbil, že na příštím jednání AS OU dne 19.4. bude informovat o auditu CIT.
11. AS požádá o přidělení mailového konta s @osu.cz pro členy studentské komory.
12. AS požádá kvestora o vlastní razítko.
13. Dne 5.4. bude předsedkyni  AS OU J. Kutnohorskou (zahraniční cesta) zastupovat na kolegiu

rektora místopředseda P. Drozd.

Příští zasedání AS: v pondělí 19. dubna v 15.00 v zasedací místnosti budovy  rektorátu (bude
potvrzeno nebo vyvráceno), ul. Dvořákova 7

Zapsala:         Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


