
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

9. června 2008 
 
Přítomni: UK 14, SK 1, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, Lenka 
Mynářová – fa Datamar. 
 
 
Program: 
 

1. Informace o provedeném průzkumu značky OU  
2. Informace o plnění Aktualizace DZ pro rok 2008  
3. Informace o struktuře mezd na OU  
4. Informace o projektu hodnocení efektivity hlavních činností na OU  
5. Informace o návrhu směrnice rektora OU o kreditním systému v doktorském 

studiu  
6. Informace o záměru OU na zřízení Lékařské fakulty  
7. Různé  

 
 
Bod 1 
Text: Informace o provedeném průzkumu značky OU 
 
Informace o průzkumu značky OU, který proběhl v červnu – červenci 2007 předložila paní 
Lenka Mynářová z firmy DATAMAR, která výzkum prováděla. 
 
Diskuse:  
Rumpel vznesl dotaz na reprezentativnost výběru respondentů a jejich výběr pouze v MSK. 
Mynářová sdělila, že se jednalo o klasický reprezentativní výběr, regionální omezení 
vyplynulo ze zadání. 
Drozd vznesl dotaz na ovlivnění výsledků průzkumu dynamickým vývojem regionu a zájmem 
o životní prostředí. Mynářová odpověděla, že vše, co se v regionu děje (rozvoj regionu 
v posledním období) ovlivňuje i vnímání image OU respondenty; vidí zde velký prostor pro 
OU, která by měla posílit participaci na pozitivních změnách v Ostravě. Co se týče životního 
prostředí, jedná se o složité téma a s jeho využitím pro posílení image OU je třeba zacházet 
opatrně. Nejsilnějšími motivátory jsou budoucnost Ostravy a její rozvoj. 
Noga se dotázal na ovlivnění odpovědí podobou loga OU. Mynářová odpověděla, že průzkum 
byl prováděn telefonicky, nebyla možná vizualizace, pro opakování průzkumu však variantu s 
možností vizualizace zvažují. 
Mičan se dotázal, co bylo myšleno „co největší individualizací výuky“. Mynářová 
odpověděla, že OU je respondenty vnímána jako univerzita, na které nejsou studenti vnímáni 
jako anonymní masa, ale naopak jako škola, kde je individuální kontakt učitelů se studenty 
samozřejmostí, což podporuje pozitivní přijetí OU respondenty. 
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informace o provedeném průzkumu značky OU. 
 
 



Bod 2 
Text: Informace o plnění Aktualizace DZ pro rok 2008  
 
Rektor krátce informoval o předloženém materiálu: z průběžné kontroly úkolů vyplývá, že 
všechny budou splněny s výjimkou bodu 3.2, který závisí na zahraničních partnerech OU a 
bodu 4.8, kde přetrvává nejasné stanovisko MŠMT, vedení OU ale připravuje alternativní 
možnost financování tohoto projektu. 
 
Diskuse:  
Drozd požádal rektora o seznámení AS OU se stavem projektu „Zelená univerzita“. Rektor 
uvedl, že projekt má dvě části: jednak realizaci úspory energií zateplením budov, kde OU 
podala 3 projekty do výzvy OP MŽP, dva budou realizovány, třetí je komplikován nutností 
sladit projekt zateplení budovy E s památkáři, což nutně navýší rozpočet projektu oproti 
podané verzi – projekt bude proto podán znovu se změněnými parametry. Druhou částí je 
třídění odpadu, u kterého není zcela jasné, zda vynaložené prostředky budou efektivně 
využity ve vztahu k celkovému objemu ekologicko-ekonomických aktivit OU. Kvestorka 
upozornila na materiál, který analyzuje možnosti zpracování odpadu a jejich efektivitu, a dále 
na rozdílný přístup v různých městských částech. Drozd souhlasil s vedením z hlediska 
ekonomiky, nemělo by se ale zapomínat na edukativní funkci OU. Rektor oponoval  nutností 
vychovávat ke komplexnímu přístupu k dané problematice, nikoli dílčímu postupu vůči jedné 
části ekologizace, je nutné podporovat komplexní, kritické myšlení, které vede k racionálnímu 
chování. Kvestorka uvedla, že všechny specifické odpady (včetně nebezpečných) jsou tříděny 
ekologicky, třídění v jednotlivých učebnách či kancelářích by bylo neefektivní. Dolný 
upozornil, že image OU nemá efekt pouze navenek, ale i vůči studentům, z nichž se mnozí o 
tuto problematiku na OU intenzivně zajímají. Drozd zdůraznil nutnost nevynechat žádné 
z relevantních témat. Rektor uvedl, že uvažování vedení OU o této problematice je racionální 
a komplexně zahrnuje všechny roviny problematiky, OU se chová ekologicky, ale vedení OU 
vše posuzuje komplexně a je potřeba brát v potaz i efektivitu. 
Drozd vznesl dotaz na absenci komentáře k systému CŽV. Málková odpověděla, že nový 
systém vzhledem k dohodě jednotlivých fakult na potřebě zachování stávajícího stavu (z 
důvodu specifičnosti programů na různých fakultách) se vytvářet nebude, fakulty i nadále 
budou vést CŽV samostatně. Je ale zpracováván projekt (týmem pod vedením dr. Burianové), 
který sjednotí vnější strukturu informací o CŽV na OU (web, propagační materiály atp.) 
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informace o plnění Aktualizace DZ pro rok 2008 předložené rektorem 
OU. 
 
 
Bod 3 
Text: Informace o struktuře mezd na OU 
 
Rektor doplnil předložené informace: snaha srovnat OU s jinými VŠ naráží na to, že 
v materiálech jiných VŠ není jasný zdroj financí. Upozornil na trend růstu ostatních příjmů 
oproti tarifním platům, což ukazuje na vzrůstající schopnost fakult získat prostředky z jiných 
zdrojů než je dotace za studenty. 
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informace o struktuře mezd na OU předložené rektorem OU. 
 



Bod 4 
Text: Informace o projektu hodnocení efektivity hlavních činností na OU   
 
Málková předložila komentovaný materiál o současném stavu projektu hodnocení efektivity 
hlavních činností na OU, který je společnou prací zástupců všech fakult (kromě nedávno 
vzniklé FSS). V září bude celý systém propagován na celé OU jako snaha o hodnotící systém 
zátěže pedagogických pracovníků pro vedení fakult a jednotlivých kateder. 
 
Diskuse:  
Drozd vznesl dotaz na úroveň srovnání (celá OU, fakulty, katedry). Málková uvedla, že jde 
zatím o pilotní pokus pro vedení fakult. Rektor doplnil, že se jedná o zavádění nových 
standardů do systému řízení, uplatnění skutečných výstupů v oblasti efektivity práce. Jde o 
vytvoření nástroje a jeho nabídnutí VK a vedení fakult, druhou fází bude fáze využívání 
tohoto nástroje, pro kterou bude vytvořen manuál. 
Dolný vznesl dotaz na zdroj informací. Málková uvedla, že všechny informace jsou 
z interních IS. Rektor doplnil, že se jedná o propojení jednotlivých IS univerzity: MAGION, 
DIPL, PUBL, EVID a STAG, které zpětně ovlivnilo doladění obsahu jednotlivých IS. 
Mičan se dotazoval na konečnost struktury projektu. Málková uvedla, že pro hodnocení roku 
2007 je struktura konečná, projekt se ale bude dále vylaďovat a lze očekávat změny v dalších 
letech. 
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informace o projektu hodnocení efektivity hlavních činností na OU. 
 
 
Bod 5 
Text: Informace o návrhu směrnice rektora OU o kreditním systému v doktorském 
studiu  
 
Málková přednesla komentář k předloženému materiálu – jedná se o snahu OU zefektivnit 
doktorské studium na OU i přístup OU k němu. Směrnice je zcela v souladu s ECTS. Rektor 
doplnil informací, že doktorské studiu považuje vedení OU za klíčové, což je vedení OU 
připraveno zohlednit i v rozpočtu rozvojovým koeficientem a snahou podpořit ty NMgr 
programy, které generují studenty doktorských SP. 
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informace o návrhu směrnice rektora OU o kreditním systému 
v doktorském studiu. 
 
 
Bod 6 
Text: Informace o záměru OU na zřízení Lékařské fakulty 
 
Rektor informoval o současné situaci a postoji vedení OU ke zřízení lékařské fakulty na OU: 
vzhledem k situaci v sektoru zdravotnictví (politická reforma, transformace FN, specifický 
status FNO) nelze dobře předpokládat vývoj. Krajská i městská reprezentace vznik LF silně 
podporuje, město tuto proklamativní podporu vyjádřilo i finančně a materiálně. Vedení OU je 
připraveno o možnosti vzniku LF na OU intenzivně jednat.  
 
Usnesení: 



AS OU bere na vědomí informace o záměru OU na zřízení Lékařské fakulty. 
 
 
Bod 7 
Text: Různé 
 
• Rektor oznámil shodu KR na změně názvu Zdravotně sociální fakulty na Fakultu 

zdravotnických studií k 1.9.2008 (v souvislosti s oddělením sociálních oborů od ZSF a 
vznikem FSS); z důvodu nutných následných změn vnitřních předpisů OU požádal AS 
OU o hlasování per rollam v této věci. Hlasování proběhne na základě materiálů, které 
rektor zašle AS OU elektronickou cestou. 

• Rektor předloží v souladu se schváleným rozpočtem na vědomí AS OU informaci o 
čerpání sociálního fondu (po získání souhlasu jednotlivých fakult). 

• Drozd upozornil na fakt, že není stanoven předseda EK a navrhuje na tuto funkci Blahutu. 
Ten s kandidaturou souhlasí a navrhuje, aby tento bod byl projednán na příštím zasedání 
AS OU. 

• Šobáň v souvislosti s ukončením svého pracovního poměru na ZSF OU k 31.8.2008 
předložil svou rezignaci na funkci místopředsedy AS OU i člena AS OU. 

 
 
Termín příštího zasedání AS OU bude upřesněn. 
 
Zapsal: Šobáň 
Verifikoval: Drozd 
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