
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu  Ostravské univerzity
dne 15. 11. 2004

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 13
Komora studentů: 5
Hosté: doc. Baar, prof. Bernatík, Ing. Bohoněk, doc. Dvořák, dr. Kristiníková, Ing. Lenert,

doc. Málková, dr. Přádka

Program jednání AS OU
1. Různé, provoz, aktuality.
2. Principy rozdělování rozpočtu na rok 2005.
3. Evaluace studentů.
4. Statut GS a zpráva o činnosti rektorátního úseku pro vědu, uměleckou činnost a
zahraniční vztahy.

BOD 1
1.1
MŠMT vrátilo statut AS OU k dopracování. Jedná se o formální úpravy, které legislativní
komise vyřeší elektronickou poštou.
1.2
Předsedkyně AS seznámila ostatní členy AS s písemnou stížností studentky ZSF, která se
týkala hodnocení testu z předmětu REPR2 a která již byla vyřízena.
1.3
Předsedkyně informovala senát o výsledku doplňujících voleb do AS OU konaných na PřF.
V doplňujících volbách do studentské komory AS OU byl zvolen Vratislav Vozník (student 2.
ročníku, oboru Aplikovaná ekologie).
1.4
AS pozve studenta O. Haška na prosincové zasedání.
1.5
Předsedkyně informovala o pozvánce na seminář Centra studentských aktivit v Brně (předáno
studentské komoře).
1.6
Rektor OU informoval AS o domnělých iniciativách prof. Močkoře na MŠMT ve věci
investic (ul. Mlýnská), které považuje za neoprávněné. Prof. Močkoř namítl, že informace p.
rektora není pravdivá, vzkaz z ministerstva pouze předával, a sám se ve věci neangažoval, což
považuje za plně legitimní. 
1.7 
Dr. Kristiníková informovala AS o změnách statutu AS ZSF a volbách na ZSF (24.11. 2004)
a požádala senát o dohled nad regulérností voleb, který zajistí senátoři: Gejgušová, Vaněk,
Smolka, Hofírek.
1.8
Stavovská unie studentů informovala prostřednictvím p. Hofírka o připravované akci k 15.
výročí 17.11. 1989 v Praze. AS se seznámil s obsahem petice studentů, kterou oficiálně



podpořil. Studentská komora AS OU děkuje současnému vedení OU za podporu studentských
aktivit, které se váží ke zmíněnému výročí!
Usnesení (k bodu 1.8):
AS OU sdílí stanovisko obsažené v petici studentů a vyjadřuje podporu akci pořádané u
příležitosti 15. výročí 17. listopadu 2004. 

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 2
Doc. Dvořák předložil senátu principy rozdělování rozpočtu na rok 2005.
Diskuse:
Prof. Bernatík (ředitel IPUS) komentoval svůj dopis adresovaný předsedkyni senátu, v němž
poukazuje na přínos uměleckých oborů pro priority I, a požadoval zohlednění této skutečnosti
při rozdělování financí. Reakce rektora: nevýhodný koeficient pro umělecké obory na
neuměleckých školách je třeba IPUS kompenzovat; návrh – režim zvýhodnění IPUS na
přechodnou dobu (za jistých podmínek); doc. Květoň: vyjádřil obavy z nárokování jiných
pracovišť podobného zvýhodnění; rektor: vyvrátil obavy s odůvodněním, že koeficient
ostatních oborů je na všech VŠ stejný; dr. Přádka: dodal, že je nutno vyřešit otázku
zaměstnanců IPUS (příslušnost k IPUS nebo KVV). 
Předsedkyně: doporučila senátu, aby principy neschvaloval dříve, než se seznámí se zprávou
o čerpání prostředků za rok 2004 na jednotlivých fakultách, zdůraznila nutnost kontroly a
případných sankcí.
Ekonomická komise přednesla (prof. Močkoř) stanovisko, že principy se zásadním způsobem
měnit nebudou, vznesla námitku k nejasnému návrhu na výpočet podílu na prioritách,
k tvorbě rozvojových a rezervních fondů. 
AS konstatoval, že vedení OU nesplnilo požadavek souběžného podání principu rozdělování
rozpočtu se zprávou o využívání příjmů z ostatních činností (příčinou je pozdní vznesení
požadavku). 
Usnesení:
1. AS OU bere na vědomí předložené Principy rozpočtu na rok 2005.
Pro: 17 Proti: Zdrželo se: 1 Schváleno

2. AS OU žádá vedení OU o upřesnění principů pro ustanovení a čerpání rezerv a
rozvojového fondu.
Pro: 18 Proti: Zdrželo se: Schváleno

3. AS OU žádá vedení OU o stanovisko vedení v otázce změny plánovaných investičních akcí
pro rok 2005 z důvodu snížení příjmů FRIM.
Pro: 17 Proti: Zdrželo se: 1 Schváleno

4. AS OU doporučuje senátům fakult, aby respektovali principy rozdělování rozpočtu (vč.
jejich čerpání).
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Schváleno

BOD 3
Prorektorka Málková a Ing. Bohoněk prezentovali mechanismus a zásady vyplňování
dotazníku (22 otázek) elektronickou cestou. P. Mach podal zprávu o činnosti pracovní



skupiny zabývající se evaluací (zdůraznil kladný přístup vedení OU, zlepšení původního
systému). 

Diskuse:
Doc. Tvrdík, doc. Bogoczová: vznesli dotaz na vyhodnocení výsledků v případě, že se na
výuce v jednom předmětu podílí více vyučujících; reakce: evaluace probíhá podle
rozvrhových akcí; dr. Drozd: poukázal na další možné typy odpovědí (např. „nemohu
posoudit“) u některých otázek; Mgr. Gejgušová: upozornila na nevhodnou formulaci otázky o
objektivitě zkoušení.
Usnesení:
1. AS OU bere na vědomí předloženou novou verzi organizace evaluace studentů.
2. AS OU současně ukládá pracovní skupině dořešení sporných otázek.

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Schváleno

BOD 4
Dr. Přádka seznámil senát se strukturou Centra celoživotního vzdělávání OU, s jeho
organizací a obsahem. Senátu byl předložen ke schválení statut Galerie STUDENT, která
tvoří součást zmíněného centra.
Usnesení:
1. AS OU bere na vědomí zprávu oddělení VUČZV. 
2. AS OU schvaluje předložený text Statutu GS.
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

Příští zasedání AS OU se uskuteční 13. prosince ve 14.00 na katedře tělesné výchovy (ul.
Várenská).

Zapsala:  I. Bogoczová
Verifikovali: J. Kutnohorská, P. Drozd


