
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

26. února 2007

Přítomni: UK 11, SK 8, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: Doc. Málková, prof. Močkoř, ing. Mrkva
  

Program:

1. Studijní a zkušební řád OU (pror. Málková)
2. Stipendijní řád OU
3. Seznámení s novým personálním obsazením vedení OU (prof. Močkoř)
4. Informace o jednání komise pro udržitelný rozvoj.
5. Ostatní

Bod 1
Prorektorka Málková předložila Studijní a zkušební řád OU a objasnila důvody změn v SZŘ.

Diskuse:
Dostál: Definice kreditu neodpovídá stávajícímu přístupu. Málková: Jedná se o upřesnění dle 
evropského kreditního systému.
Dostál: Čl. 10., odst. 2. Udělení zápočtu by mělo být ve shodě s udělením zkoušky. Zápočet 
nemusí udělit vyučující. Málková: Není projednáno ve studijní komisi a fakulty to nepožadují.
Höflerová: Podporuje shodu s udělením zkoušky. Málková: Bude změněno.
Dostál: Striktní odhlášení alespoň 24 hodin před zkouškou je zbytečné. O kratším termínu 
odhlášení by mohl rozhodnout vyučující. Málková: Bude změněno.
Dostál:  Čl.  14.,  odst.  10.  Proč  musí  být  oponentní  posudek  také  u  bakalářských  prací? 
Málková: Bylo diskutováno, ale pro zachování kvality byla podpořena verze se 2 posudky. 
Klimeš: Doporučuje 2 posudky.
Močkoř: Možná by stačil jeden posudek, ale posudek oponenta, ne vedoucího práce. 
Drozd: doporučuje hlasovat. 
Hlasování o zachování dle pror. Málkové.
Pro: 13,  proti: 4, zdrželo se: 2. Budou zachovány 2 posudky.
Vozník: Čl. 11, odst. 5. Změnit výraz studium na studijní obor. Málková: Bylo diskutováno 
na stud. komisi. Doporučuje zachovat.
Vozník: Čl. 20, odst. 8. Doplnit, aby studenti kombinovaného a distančního programu měli 
povinnost získat za 1. rok 40 kreditů (u prezenčních 20 kreditů za 1. semestr). Málková: Bude 
změněno.
Vozník:  Čl.  23,  odst.  4.,  písm.  „o“.  Je  nutný  tento  způsob kontroly  opakování  zkoušek? 
Málková: STAG neumožňuje kontrolovat počet nadstandardních termínů, proto písmeno „o“ 
zachovat.
Drozd: Čl. 20 odst.  6. Jedná se o „absolvování“ předmětu, ne o předmět.  Málková: Bude 
změněno.

Usnesení: 
Akademický senát schvaluje Studijní a zkušební řád OU s uvedenými změnami.
Hlasování: 
Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 1



Bod 2
Prorektorka Doc. Málková předložila Stipendijní řád OU a objasnila důvody změn. 

Diskuse:
Vozník:  Pokud má SŘ platit  od 1.9.2007,  tak se  nemusíme zabývat,  protože  přechází  na 
MPSV. Málková: Nejsou zatím pokyny, proto nutno schválit.
Vozník:  Ubytovací  stipendium  –  změnit  výraz  rok  na  kalendářní  rok.  Málková:  Bude 
změněno
Vozník:  Požadavek  na  provádění  kontroly  v dubnu.  Málková:  Není  možno.  Kontrola  se 
provádí až k 6. měsíci. 
Vozník:  Čl.  2.  Lze  u  absolventských  ročníků  vyplácet  zálohově?  Málková:  Není  možno 
kontrolovat, proto nesouhlasí. 
  
Usnesení: 
Akademický senát schvaluje Stipendijní řád OU v předložené verzi.
Hlasování: 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Bod 3 
Prof. Močkoř seznámil se změnami organizační struktury a novým personálním obsazením 
vedení OU od 1.3.2007.

Nově funkce „kancléře OU“ a pod ním „sekretariát rektora a prorektorů“. Jednotlivé úseky 
prorektorů:
Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání – Doc. Málková
Prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů – Doc. Janáček
Prorektor pro rozvoj a informatizaci – Ing. Kazík
V rámci tohoto úseku bude:

- oddělení pro strategické investice – Doc. Klimeš
- oddělení pro podporu projektů – Dr. Malčík

Seznámil s popisy činností jednotlivých úseků.
Předložil žádost o schválení nové struktury prorektorů v organizačním řádu OU

Diskuse:
Drozd: Jaký bude nárůst pracovníků? Močkoř: Nebude nárůst pracovníků. Většina změn bude 
provedena přesuny z jiných úseků a oddělení pro projekty budou samofinancovatelná (převod 
z CIT).
Bogoczová: Jak koresponduje tvrzení, že nedojde k nárůstu pracovníku rektorátu, se zřízením 
nového  úřadu  kancléře?  Močkoř:  Zatím  bude  funkcí  pověřen  některý  ze  stávajících 
pracovníků rektorátu.

Usnesení: 
Akademický senát schvaluje strukturu úseku rektorátu tj. prorektorů v organizačním řádu OU.
Hlasování: 
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1

Akademický senát bere na vědomí informaci o personálním obsazení prorektorů.



Bod 4 
V.  Vozník  předložil  informace  o  jednání  a  personálních  změnách  Pracovní  skupiny  pro 
přípravu koncepce trvale udržitelného rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě.
- Pracovní skupina konstatovala, že OU v současné době Koncepci environmentálně šetrného 
provozu nemá a doporučuje ji v průběhu roku 2007 vypracovat.
-  Pracovní  skupina  doporučuje  v  rámci  tvorby  rozpočtu  pro  rok  2007  vyčlenit  v  rámci 
kapitoly  Priority  I  celouniverzitní  položku,  z  níž  budou  uhrazeny  náklady  vzniklé  v 
souvislosti s vypracováním koncepce.
- Pracovní skupina doporučuje přistoupení OU k projektu Zelená univerzita.

Bod 5
Ostatní:
Problematika rozpočtu: 
Prof. Močkoř předložil návrh na projednání rozpočtu OU na rok 2007. Probíhají jednání na 
úrovni rektorátu a tajemníků fakult. Senátu bude předložen po souhlasném stanovisku fakult 
pravděpodobně na zasedání 19.3.2007 v 15:00 hod. Celého projednávání rozpočtu se bude 
účastnit také ekonomická komise AS.
Výsledek:
AS bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu OU na rok 2007.

Dr.  Konečná  informovala  o  svém  nástupu  na  místo  proděkanky  pro  studium  PřF  OU  a 
odstoupení z AS OU. Dle Volebního a jednacího řádu OU se členem AS OU za PřF stává 
první náhradník – RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Zapsal: Cyril Klimeš
Verifikoval: Pavel Drozd


