
Zápis z výjezdního zasedání Akademického senátu OU

28. a 29. března 2008

Přítomni: UK 12, SK 5, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, prorektor dr. Fojtík, kvestorka 
ing. Poloková, doc. Chytil

Program:

1. Bílá kniha terciárního vzdělávání
2. Dlouhodobý záměr OU
3. FSS
4. Studijní a zkušební řád OU
5. Volební a jednací řád PřF OU
6. Principy metodiky rozpočtu OU
7. Problematika grantů na OU
8. Legislativa v AS OU

Bod 1
Text: Bílá kniha terciárního vzdělávání

Rektor seznámil  AS OU s Bílou knihou terciárního vzdělávání.  Uvedl historii  vzniku této 
studie, strukturu, cíle, navrhovaná opatření a názory Konference rektorů. Vozník informoval 
o stanovisku SK RVŠ k Bílé knize.

Bod 2:
Text: Dlouhodobý záměr OU
Rektor seznámil AS OU se strategickými a operačními cíli OU pro období 2008–2011. 

Diskuse:
Míčan uvedl, že v případě kvalifikační struktury je třeba brát ohled na to, že jde o mladou 
univerzitu.  Geneze  profilace  odbornosti  s tím  určitě  souvisí.  Rektor  reagoval,  že  situace 
nějaký důvod má, ale  zásadnější  je  tento stav změnit.  Dostál  poukázal,  že se nehovořilo  
o  řešení  podpory  získání  habilitačních  práv.  Rektor  uvedl,  že  v tuto  chvíli  je  to 
nerealizovatelné,  neboť jsou  vázána  na  doktorské studium.  Dostál  se  dotázal  na  rozšíření 
struktury o regionální pracoviště a jejich efektivitu. Rektor odpověděl, že by se nemělo jednat 
o ztrátová pracoviště.

Bod 3:
Text: FSS

Rektor a Chytil krátce informovali o záměru vzniku FSS a výsledku předběžného projednání 
na AK. 



Diskuse:
Panáček  se  dotázal,  zda  probíhala  jednání  s katedrou  psychologie  a  sociální  práce  FF 
v souvislosti se vznikem FSS. Rektor uvedl, že katedra psychologie a sociální práce byla  
od začátku vtažena do příprav FSS. Vedení FF souhlasilo s tím, že tento projekt bude takto 
koncipován a že katedra psychologie a sociální  práce se zaměří na psychologii.  Každý se 
mohl  dobrovolně  rozhodnout,  na co  se  bude  specializovat.  Ve výsledku byla  možnost  se 
vyjádřit, na které fakultě budou pracovníci dále působit. Chytil doplnil, že poslední jednání 
proběhlo  v prosinci,  kdy  byl  dohodnutý  termín,  ve  kterém  se  členové  katedry  mohli 
rozhodnout.  V pracovní skupině byl  zástupce FF, který prezentoval,  že zaměření  FF bude 
směřovat  na psychologii.  Šobáň informoval  o usnesení ze zápisu AS SU a založení  FSS. 
Klimeš vznesl formální dotaz k organizační struktuře fakulty, ve které není začleněn Institut 
managementu a ekonomiky. Šobáň doporučil toto ponechat na později. 

Usnesení: AS OU na návrh rektora OU v souladu se zákonem č.111/98 Sb. zřizuje ke dni  
1. 4. 2008 Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FSS OU), a to 
v souladu s předloženým Projektem vzniku Fakulty sociálních studií.
Hlasování: 
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Vnitřní předpisy FSS OU

Diskuse:
1. Statut FSS
Smolka připomínkoval §11, ods. 2, kde mezi členy kolegia děkana není uveden předseda AS 
FSS.  V § 17,  odst.  3  má být  správně místo  „Studijní  a  zkušební  řád FSS OU“ uvedeno 
„Studijní a zkušební řád OU“.
2. Volební a jednací řád AS FSS OU
Smolka  uvedl,  že  v  §  11,  odst.  3  má  být  správně  6  kandidátů  z  komory  akademických 
pracovníků a 3 kandidáti ze studentské komory. Vozník připomínkoval § 3, odst. 6, kde je 
potřeba uvést, že náhradníkem je ten, kdo dosáhl určitého počtu hlasů.
3. Jednací řád VR
4. Disciplinární řád pro studenty FSS OU
Vozník podotkl, že disciplinární komise by měla být 6-členná (sudý počet). Šobáň navrhl 4-
člennou komisi.
5. Jednací řád Disciplinární komise
Vozník  doporučil  v  §  4,  odst.  2  zvolit  jinou  formulaci.  Byla  dohodnuta  tato  změna: 
„K projednání přestupku mohou být pozvány další osoby dle uvážení disciplinární komise.“ 
Smolka  připomínkoval  §  4,  odst.  1,  kde  navrhl  zrušit  odstavec,  který  je  přesněji  řešen 
v disciplinárním řádu pro studenty.
6. Organizační řád
Smolka uvedl, že do čl. 10 je potřeba doplnit předsedu AS FSS jako člena kolegia děkana. 
Šobáň uvedl, že bude odstraněna poslední věta článku.

Usnesení: AS OU schvaluje vnitřní předpisy FSS OU, předložené rektorem OU v následující 
struktuře:

Statut FSS OU, včetně jeho příloh,
Volební a jednací řád Akademického senátu FSS OU, 
Jednací řád Vědecké rady FSS OU,



Disciplinární řád pro studenty FSS OU,
Jednací řád Disciplinární komise FSS OU,
Organizační řád FSS OU. 

Hlasování: 
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Vnitřní předpisy OU

Usnesení: AS OU na návrh rektora OU schvaluje následující změny vnitřních předpisů OU, 
související se vznikem FSS: 
Příloha č. 6 Statutu OU, článek 1., odstavec (1), část a): přidává se odrážka „ – Fakulta 
sociálních studií“.
Hlasování: 
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 1

Bod 4:
Text: Studijní a zkušební řád OU

Prorektorka  sdělila,  že  oba  připomínkované  body  byly  znovu  prodiskutovány.  V případě 
bakalářské práce je akceptován jeden posudek, a to vedoucího práce. V případě organizace 
státní  závěrečné  zkoušky  je  akceptovatelné,  aby  možnost  vykonat  státní  zkoušku  nebyla 
podmíněna obhajobou. Student, který neobhájí práci, může dále pokračovat u státní závěrečné 
zkoušky.  Do  budoucna  lze  uvažovat  o  další  úpravě  organizace  státních  zkoušek.  
K čl. 20, bodu 8 prorektorka uvedla, že kontrola studia u prezenční formy, kombinované  
a  distanční  formy  studia  by  měla  být  zachována  stejná.  Univerzita  nemá  vytvářet  různé 
podmínky pro své studenty, jelikož jde o studenty, kteří dosáhnou stejné kvalifikace. Většina 
studentů, kteří byli  vyloučeni pro nedostatek kreditů, zůstává v LS formálně zapsaná. Jde  
o umělé prodlužování studia u těchto studentů.

Diskuse:
Klimeš doporučil místo posudku vedoucího práce ponechat posudek oponenta. Prorektorka 
reagovala,  že  oponentní  posudek  byl  zamítnut  z toho  důvodu,  že  většina  posudků  se  na 
fakultách platí. Dále oponenti nejsou zpravidla přítomni při obhajobě, tudíž by student mohl 
mít problém reagovat na otázky za nepřítomnosti oponenta. Drozd uvedl, že zkušební komise 
může během obhajoby práci objektivně posoudit. Dostál reagoval, že vedoucí práce by se měl 
k práci vyjádřit. Noga sdělil, že oponent je důležitý, protože může vnést nový pohled na věc. 
Čabalová doplnila, že na FU je názor oponenta důležitý pro studenty. 
Drozd  se  dotázal,  v čem je  problém u  rozvolnění  pořadí  státnic.  Čabalová  reagovala,  že 
v případě rozvolnění pořadí státnic budou studenti studovat o rok déle. Prorektorka sdělila, že 
na  ZSF  je  státní  zkouška  provázána  s  praktickou  zkouškou  v nemocnici,  obhajobou 
v nemocnici atd. Drozd  doporučil dále se zabývat možností rozvolnění pořadí obhajoby a 
státnic.
Drozd podotkl, že na kombinované a řádné studium by měly být nastaveny stejné parametry, 
které  figurují  v akreditačních  spisech.  Klimeš  reagoval,  že  v akreditačních  spisech  se 
zavazujeme ke stejným výstupům, ne ke stejnému průběhu studia. Rozpor se zákonem není 
zřejmý. Navrhuje ponechat tuto výjimku tak, jak to bylo u kombinované a distanční formy 
doposud uvedeno, tj. 40 kreditů po prvním roce studia. 
 



Usnesení: AS schvaluje předložený Studijní a zkušební řád OU.
Hlasování: 
Pro: 7 Proti: 9 Zdrželo se: 1

Rektor uvedl, že bude znovu projednán a předložen návrh ve variantě 40 kreditů u kontroly 
kombinované a distanční formy studia. V případě problémů na fakultách bude předložen jiný 
návrh.

Bod 5
Text: Volební a jednací řád PřF OU

Diskuse:  Klimeš požádal o vysvětlení čl. 4, odst. 11. Vozník uvedl, že problém je spojený 
s tím, že VK by byl současně předsedou senátu. Z toho důvodu vzniklo kompromisní řešení, 
které je uvedené v tomto článku. Chybí však legislativní tlak, který by předsedu AS odvolal. 
AS OU doporučuje vypustit odstavec 11 z čl. 4 v tomto znění: „V případě, že se předseda 
Senátu  stane  vedoucím  katedry  v souladu  s Čl.  11  odst.  2  Organizačního  řádu  PřF  OU, 
uskuteční  se  na  nejbližším  následujícím  zasedání  Senátu  tajné  hlasování  o  potvrzení 
stávajícího předsedy Senátu. K potvrzení předsedy Senátu je nutná nadpoloviční většina hlasů 
všech  členů Senátu.  Pokud stávající  předseda  Senátu  není  potvrzen,  proběhne neprodleně 
volba nového předsedy s tím, že odstupující předseda Senátu již nebude kandidovat.“ 
AS OU uvedl, že předseda senátu může být odvolán na základě čl. 5, odst. 11. 

Usnesení: AS OU schvaluje Volební a jednací řád PřF OU.
Hlasování: 
Pro: 0 Proti: 14 Zdrželo se: 3

Bod 6
Text: Principy metodiky rozpočtu OU
Klimeš seznámil AS OU s principy metodiky rozpočtu OU.

Bod 7
Text: Problematika grantů OU
Prorektor informoval AS o externích a interních zdrojích grantových prostředků a o přehledu 
objemu získaných prostředků na jednotlivých fakultách v letech 2006 a 2007. Klimeš uvedl 
informace týkající se vědeckých a rozvojových projektů.

Bod 8
Text: Legislativa v AS OU
Vozník informoval o předkládání a schvalování legislativních dokumentů v AS. 

Rektor pozval členy AS OU  na slavnostní zahájení činnosti ECSV, které se bude konat 
24. 4. 2008.
Příští zasedání AS OU: 5. 5. 2008, 14 hodin, Aula OU. 
Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd


