
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

22. září 2008 
 
Přítomni: UK 16, SK 2, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková 
 
 
Program: 

1. Rozpočet OU v roce 2008 – Rozpočtová změna č. 1 
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2009 
3. Hlavní úkoly vedení OU pro akademický rok 2008/9 
4. Projednání výsledků evaluace výuky za akademický rok 2007/8 a příprava 

evaluace s využitím Barev života  
5. Návrh členů do RVŠ 
6. Různé 

 
 
 
Bod 1 
Text: Rozpočet OU v roce 2008 – Rozpočtová změna č. 1 
 

A) Priority 1 – celouniverzitní, položka Sociální fond (původní výše 2.400 tis. Kč, 
nová výše 0 tis. Kč) 

 
Rektor seznámil AS OU s rozpočtovou změnou týkající se Sociálního fondu (SF). Uvedl, že 
na základě pověření rektora OU vedla kvestorka OU separátní jednání s děkany a tajemníky 
na jednotlivých fakultách o předloženém návrhu užití SF formou příspěvku na penzijní 
připojištění, který vycházel z dohody rektora s děkany z počátku r. 2008 o naplnění a užití SF 
od r. 2008. Závěry z výsledků jednání byly předloženy rektorovi OU. Od dohody děkanů 
vznikly nové skutečnosti: vznikla nová fakulta (FSS) a za ZF se vyjadřoval budoucí děkan 
doc. Martínek. Děkani nenalezli shodu jednotných pravidlech čerpání a užití SF, proto se 
předkládá návrh, že Sociální fond v r. 2008 nebude čerpán. Tento návrh byl souhlasně 
projednán i na Kolegiu rektora 09/2008. 
Deponované prostředky ve výši 2.400 tis. Kč tak nebudou čerpány. Po projednání v Kolegiu 
rektora bylo doporučeno tyto prostředky převést do fondu FRIM za účelem financování 
rekonstrukce objektu na ul. Fráni Šrámka. Tímto způsobem se sníží potřeba získat externí 
finanční zdroje (bankovní úvěr) na tuto akci a dojde k úspoře nákladů (úroky z bankovního 
úvěru). 
 
Diskuse: 
Bogoczová uvedla, že odborová organizace se snaží o zřízení fondu, jehož záležitosti řešila 
směrnice rektora. Neexistenci dohody děkanů vnímá negativně. Rektor uvedl, že nejde jen  
o problém shody, ale i technické problémy, spojené se zajištěním čerpání fondu. Důvodem 
jsou různé varianty návrhů, které děkani předložili.  
 
AS OU žádá, aby byla shoda děkanů v příštím roce učiněna. Dále AS OU požádal děkany 
fakult o písemné předložení svých stanovisek k čerpání SF na příští zasedání AS OU.  
 
 



Usnesení: 
1. AS OU schvaluje zrušení přídělu 2.400 tis. Kč do Sociálního fondu. 
 
Hlasování:  
Pro:  12 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
 
 
 
2. AS OU schvaluje zvýšení fondu FRIM o částku 2.400 tis. Kč, původně určenou pro 
naplnění Sociálního fondu 
 
Hlasování: 
Pro:  12 Proti: 0 Zdrželo se: 3 

 
 
B) Priority 1 – celouniverzitní, položka Fond přípravy projektových žádostí 

(původní výše 2.500 tis. Kč, nová výše 500 tis. Kč) 
 
Rektor uvedl, že na základě získání kapitálových prostředků ve výši 3.350 tis. Kč z dotace na 
Rozvojový projekt MŠMT „Příprava na účast v Operačních programech a rozvoj prostředků 
internacionalizace na OU“ a současně z důvodu posunu plateb na přípravu dalších 
projektových  žádostí do roku 2009, nebudou tyto prostředky čerpány v plné plánované výši. 
Deponované prostředky v celé výši 2.000 tis. Kč se navrhují překlasifikovat na kapitálové a 
použít na dokrytí nákladů investiční akce „Rekonstrukce rektorátu“ a pokrytí INV akcí pro 
CIT. Dojde tak k ušetření prostředků celouniverzitního FRIM, z něhož měly být akce 
financovány. Takto ušetřené prostředky budou použity pro financování rekonstrukce objektu 
na ul. Fráni Šrámka. 
 
Diskuse: 
Drozd se dotázal, zda došlo k překročení rozpočtu u rekonstrukce rektorátu. Rektor uvedl, že 
k překročení nedošlo. Noga se dotázal na celkové náklady na přestavbu objektu na ul. Fráni  
Šrámka. Rektor sdělil, že náklady nejsou definitivně stanoveny. Hledá se optimální varianta 
mezi využitím objektu a nejmenšími prostředky na rekonstrukci. Höflerová vznesla dotaz, na 
co je určen fond pro podporu projektů a co se nefinancovalo. Rektor  odpověděl, že je určen 
na financování OP VaVpI, jehož oficiální vyhlášení má zdržení, a proto se nespotřebovaly 
finance na přípravu projektů.   
 
Usnesení: 
1. AS OU schvaluje snížení rozpočtové položky Fond přípravy projektových žádostí na 
hodnotu 500 tis.Kč. 
 
Hlasování:  
Pro:  15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
2. AS OU schvaluje využití částky 2 000 tis. Kč na investiční akci Rekonstrukce rektorátu 
OU. 
 
Hlasování: 
Pro:  15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Bod 2 
Text: Aktualizace Dlouhodobého záměru OU  na rok 2009 
 
Rektor informoval, že vedení OU připravilo Návrh priorit pro Aktualizaci Dlouhodobého 
záměru OU na rok 2009, včetně seznamu rozvojových projektů pro rok 2009. Tento návrh je 
zpracován v souladu s metodikou, požadovanou MŠMT, včetně SWOT analýzy. Materiál byl 
připomínkován jednotlivými fakultami a jeho definitivní podoba byla se souhlasným 
stanoviskem projednána na Kolegiu rektora v 09/2008. 
 
Diskuse:  
Drozd se dotázal, zda má zavedení modelu EFQM význam a zda je vyžadováno např. i 
MŠMT. Rektor odpověděl, že hodnocení kvality řízení není postaveno jen na modelu EFQM. 
Standardizované procedury pro posuzování kvality řízení jsou méně časté. Je však potřeba 
využít něco, co poskytne srovnatelné hodnoty s dalšími subjekty. Modelem EFQM 
neprocházejí jen univerzity, ale i jiné organizace. Není však řečeno, že nutně musí jít o model 
EFQM. Následně probíhala diskuse ohledně vzniku lékařské fakulty. Drozd dále poukázal na 
formální chyby ve SWOT analýze.   
 
Usnesení:  
AS OU schvaluje Návrh priorit pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru OU na rok 2009, 
včetně seznamu rozvojových projektů. 
  
Hlasování:  
Pro:  16 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
 
Bod 3 
Text: Hlavní úkoly vedení OU pro akademický rok 2008/9 
Rektor prezentoval klíčové úkoly vedení OU pro tento akademický rok.  
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí přehled hlavních úkolů vedení OU pro akademický rok 2008/9. 
 
 
 
Bod 4 
Text:  Projednání výsledků evaluace výuky za akademický rok 2007/8 a příprava 
evaluace s využitím Barev života 
Prorektorka seznámila senát s výsledky hodnocení předmětů LS loňského akademického 
roku. Problémem stále zůstává malé množství zapojených studentů do evaluace. Tato situace 
je však obdobná i na ostatních VŠ. Připomínky studentů byly předány na fakulty jako podnět 
k dalšímu jednání. 
 
Diskuse:  
Drozd uvedl, že je vidět rostoucí trend v účasti na evaluaci, ale pořád je počet ještě nízký. 
Höflerová podotkla, že hodnocení odborné a metodické úrovně výuky může být pro studenty 
problematické. Prorektorka sdělila, že volba otázek není jednoduchá. Je nutné dát do evaluace 
menší počet dotazů. Otázky byly formulovány ve shodě děkanů. Není však problém je  
přeformulovat v případě nutnosti. Dolný uvedl, že studenti argumentovali neúčast tím, že při 



přihlášení pod svým číslem není zajištěna anonymita. Prorektorka odpověděla, že není  
možné, aby se student dostal ke svým předmětům jinak než přihlášením pod svým číslem. 
Anonymita je zaručena tím, že vyučující se nedostane ke konkrétním studentům. Drozd  
doplnil, že číslo studenta není zasíláno s výsledky dotazníku, pouze je známo, že student 
dotazník již vyplnil (ani k tomuto údaji nemají zaměstnanci OU přístup kromě pověřených 
pracovníků CIT). Dále uvedl, že neexistuje mezikatedrové srovnání hodnocení předmětů, 
které může být motivující pro katedry. Prorektorka informovala, že VK vidí výsledky za 
katedru a vedení fakulty hodnocení všech kateder. Dolný podotkl, že podnětné by bylo 
srovnání úrovně výuky vyučujícího s průměrnou hodnotou na fakultě. Prorektorka sdělila, že 
toto by mělo význam při větší účasti studentů.  
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích evaluace výuky za akademický rok 
2007/8 a o přípravě evaluace metodou Barvy života. 
 
 
 
Bod 5 
Text: Návrh členů do RVŠ 
AS OU se obrátí na předsedy AS na jednotlivých fakultách. Vedení univerzity navrhlo  
do předsednictva doc. Klimeše a do sněmu prorektorku Málkovou. 
 
 
 
Bod 6 
Text: Různé 
 
1. Prohlášení k přípravě rozpočtu 
Rada VŠ požádala senáty o vyjádření k prohlášení předsednictva Rady VŠ. 
AS OU vyjadřuje souhlas s prohlášením předsednictva Rady VŠ k přípravě rozpočtu. 
 
Hlasování:  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
2. Volby AS OU 
V příštím roce proběhnout volby do nového AS OU. Je nutné postupně začít přípravy s tím 
související. 
 
3. Ekonomická komise 
Zasedání EK proběhne před příštím zasedáním AS OU.   
 
4. Rozpočet 
Požadavky na kancelářské potřeby z rozpočtu AS zaslat jednatelce AS OU do 17. 10. 2008. 
 
 
 
Příští zasedání AS OU: 20. 10. 2008, 14 hod., Aula OU 
 
Zapsala: Mulková 



Verifikoval: Drozd 
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