
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

23. února 2009 
 
Přítomni: UK 16, SK 6, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková 
 
 
 
Program:  
1. Stipendijní řád OU 
2. Studijní a zkušební řád OU 
3. Aktuální stav návrhu zákona o terciálním vzdělávání 
 
 
 
Bod 1 
Text: Stipendijní řád 
 
Prorektorka seznámila AS OU se změnami ve Stipendijním řádu OU. O ubytovací stipendium 
bude student žádat jednou na začátku studia. Vyplývá to ze změny sociálních zákonů.   
Diskuse: 
Vyskotová uvedla, že výsledek může zvýhodnit menší počet kreditů násobený známkou.  
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje Stipendijní řád OU. 
Hlasování: 
Pro:  22 Proti: 0  Zdrželo se: 0 
 
 
 
Bod 2 
Text: Studijní a zkušební řád OU 
Prorektorka komentovala změny ve studijním a zkušebním řádu OU. Změna souvisí zejména 
se vznikem  nových fakult, realizací Double Diploma, vložením bodu o plagiátorství, 
zavedením povinnosti studenta předkládat studijní průkaz při prokazování totožnosti u 
zkoušek a testů, úpravou formulací vztaženým ke státním závěrečným zkouškám.  
Diskuse: 
Drozd se dotázal, zda od příštího roku bude platit systém ECTS. Prorektorka uvedla, že 
předměty budou ohodnoceny podle systému ECTS k 1. 9. 2009, ale ještě nebude zaveden 
kreditní systém ECTS. Drozd položil otázku ohledně změny stupnice známkování. Noga 
dodal, že lépe by vyhovovalo vícestupňové známkování u státních zkoušek. Čabalová 
doplnila, že problém vzniká u stáží, pokud studenti mají známkování podle stupnice A, B, C, 
D, E, F. Rektor reagoval, že změna současného systému hodnocení studentů by zvýšila 
náklady na úpravu informačního systému. Dodal, že vícestupňové hodnocení nezpřesní 
výsledek známkování. Noga se dotázal, zda lze zavést jiné známkování na jednu fakultu. 
Prorektorka odpověděla, že nelze, protože ze zákona je jeden studijní a zkušební řád pro celou 
univerzitu. Rektor doporučil uvažovat o změně známkování při přechodu na ECTS.  
Nedomová upozornila na případ, kdy byl opravný termín vypsán jen 24 hodin dopředu. Drozd 
se dotázal na možnost obhajovat závěrečnou práci v jiném termínu po vykonání státní 
závěrečné zkoušky. Prorektorka reagovala, že si student vyčerpá jeden termín státnic, pokud  
půjde ke státnicím bez obhajoby. Rektor uvedl, že průchodnosti studia umožnění vykonání 



státní zkoušky a potom obhajoby neprospěje. Drozd vznesl dotaz ohledně posudků 
k bakalářským pracím. Oponentský posudek považuje z vědeckého pohledu za bezpředmětný. 
Čabalová uvedla, že oponentský posudek je důležitý. Určení posudků by mělo být 
v pravomoci fakult. Prorektorka reagovala, že univerzita má jednotný studijní a zkušební řád  
dle zákona, tudíž fakulty nemohou vytvořit vlastní předpisy a navíc se všechny fakulty  
shodly na oponentském posudku. Dostál  uvedl, že by garantovi oboru mělo být umožněno 
rozhodnout, zda posudek napíše oponent nebo vedoucí práce. Rektor reagoval, že objektivitu 
při posuzování práce nemůže zaručit ten, kdo práci vede obdobně jako i u recenzí odborných 
článků. Dolný argumentoval, že bakalářská práce je bází k dalšímu výzkumu, kterou není 
schopen oponent často posoudit. Rektor odpověděl, že bakalářská práce není polotovar a musí 
mít výsledky. Dostál navrhl dát do studijního a zkušebního řádu, že vedoucí katedry 
rozhodne, zda bude vypracován posudek vedoucího nebo oponenta. Panáček upozornil na   
odstranění třetího zkouškového termínu. Prorektorka uvedla, že využívání tohoto termínu je 
minimální, a proto nebyl zařazen. Zástupci SK upozornili na nedodržování vkládání známek 
do  systému ve stanoveném termínu. Prorektorka sdělila, že mezní termíny stanoví směrnice 
rektora. Nedodržení zapisování výsledků v termínu je potřeba řešit stížností na děkanátech. 
Slovák se dotázal, kdo studentovi uznává předměty. Prorektorka reagovala, že předměty 
uznává vyučující v daném akademickém roce.  
 
Bod 3 
Text: Aktuální stav návrhu zákona o terciálním vzdělávání 
Rektor informoval o aktuálním stavu návrhu zákona o terciálním vzdělávání a Bílé knihy. 
Slovák sdělil, že na setkání zástupců humanitních fakult byl vyjádřen nesouhlas.  
 
 
Příští zasedání AS OU: 23.3.2009 ve 14 hod. v Aule OU 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


