
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

17. května 2010 

 
Přítomni: UK 20,  SK 7,  podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř,  prorektor doc. Klimeš,  prorektorka doc. Málková,  kvestorka  
ing. Poloková, p. Haška (SK RVŠ) 
 
 
Program:  

1. Zpráva o stavu informační infrastruktury OU 
2. Projednání modifikovaného Studijního a zkušebního řádu OU 
3. Projednání výsledků evaluace výuky  
4. Informace o přípravě zahraničního detašovaného pracoviště OU 
5. Rozpočet AS OU 
6. Různé 

 
 
Bod 1 
Text: Zpráva o stavu informační infrastruktury OU 
Prorektor Klimeš prezentoval zprávu o výsledcích kontroly transformace řízení provozu a 
rozvoje informačních systémů na OU. Prorektor mj. informoval o rozpočtu CIT, rozvojových 
projektech, počtech zabezpečovaných komunikačních technologií a výpočetní techniky a 
transformaci oponentních skupin. 
 
Diskuse:  
Drozd se dotázal, zda výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky souvisí se změnou 
oponentních skupin. Prorektor odpověděl, že se jedná o dvě rozdílné záležitosti. Výběrové 
řízení bylo pozastaveno z důvodu nenaplnění všech principů, vyplývajících ze zákona o 
veřejných zakázkách. Při rámcovém výběrovém řízení je nutné přesněji a detailněji popsat 
jednotlivé kategorie.  

 
Usnesení: AS OU bere na vědomí prezentovanou zprávu o stavu informační infrastruktury 
OU. 
 
 
Bod 2 
Text: Projednání modifikovaného Studijního a zkušebního řádu OU 
Stávající Studijní a zkušební řád OU nezohledňuje specifika týkající se výuky na 
připravované Lékařské fakultě OU, která by měla vzniknout v září 2010 transformací z FZS. 
Studenti, kteří budou přijímání do studijního programu Všeobecné lékařství, se musí již řídit i 
specifiky této výuky, a proto je nutné v předstihu schválit tyto změny. Druhá část změn se 
týká povinnosti předkládat kvalifikační práce v elektronické podobě, včetně jejich vložení do 
příslušného informačního systému před vlastní obhajobou. 
 
Stanovisko Legislativní komise AS OU: Komise se dotázala na neexistenci komisionální 
zkoušky (str. 6, čl. 11). Prorektorka uvedla, že dle jiných paragrafů může student nebo VK 
požádat o komisionální zkoušku, i když není ukotvena ve Studijním a zkušebním řádu OU. 
Dále se komise dotázala, zda student, který má dva negativní posudky, nemůže jít k obhajobě 
(čl. 14, bod 16, str. 9). Prorektorka sdělila, že pokud je v obou posudcích uvedeno 
nedoporučení k obhajobě a hodnocení „nevyhověl“, nemůže student jít ke státnicím. Další 
dotaz se týkal nutnosti uvádět formulaci: „ač měl dva kladné, nebo jeden kladný posudek“. 



Prorektorka  reagovala, že důvodem uvedení textu je, aby bylo jasně dáno, kdy student může 
konat státní závěrečnou zkoušku.  
 
 
Diskuse:  
Novák doporučil výše uvedený text přeformulovat tak, aby byl součástí věty bez závorky. 
Dostál konstatoval, že v čl. 14, odst. 30 není uvedeno, že musí nebo nemusí být kladný 
posudek. Prorektorka reagovala, že v tomto odstavci je uvedeno, kdy student může přistoupit 
ke státní závěrečné zkoušce, kdežto posudky jsou vázány až na průběh státnic. Je to dáno tím, 
že student se hlásí ke státnicím dříve, než má k dispozici posudky. Článek je uveden proto, 
aby bylo zřejmé, co musí mít student splněno pro přihlášení se ke státnicím. Horák se dotázal 
na dva negativní posudky u dvouoborového studia. Prorektorka uvedla, že v případě, kdy 
student má dva negativní posudky, nemůže jít ke státnicím z toho oboru, kde obhajuje a 
obhajoba je částí státní závěrečné zkoušky. Diskutováno je svázání obhajoby se státní 
závěrečnou zkouškou. Úvaha je taková, aby byly vytvořeny podmínky pro plynulý průchod 
studiem a pro ukončení studia ve standardní době. Drozd se domnívá, že oddělení obhajoby 
od státnic je zjednodušením státnic pro studenta v případě, kdy státnice absolvuje 
v květnovém termínu a obhájí v srpnu. Prorektorka upozornila na to, že je tendence 
financovat studenty jen ve standardní době studia. Soustružník se dotázal, zda lze pokračovat 
ve státní závěrečné zkoušce, pokud se neobhájí závěrečná práce. Prorektorka odpověděla, že 
v tomto případě  pokračovat lze.  
 
Usnesení: AS OU schvaluje Studijní a zkušební řád OU předložený rektorem OU. 
 
Hlasování:  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Výsledek hlasování:  Studijní a zkušební řád OU byl schválen. 
 
¨ 
 
Bod 3 
Text: Projednání výsledků evaluace výuky 
Prorektorka prezentovala výsledky evaluace výuky studenty a návrhy dalšího postupu. Nadále 
pokračuje trend malého zájmu ze strany studentů o tuto aktivitu a v důsledku toho jsou 
výsledky evaluace málo průkazné. Počet účastnících se studentů se na OU pohybuje pod 4 %. 
Evaluace by měla být ze zákona prováděna. Vyzkoušeno již bylo více přístupů, ale účast 
zůstává nízká.  
 
Diskuse:  
Pavelčíková uvedla zkušenosti z katedry historie. Daleko větší zájem o evaluaci je tehdy, kdy 
se jednoduchý dotazník rozdá ve vlastní hodině, přičemž dotazník může být často pro každý 
předmět jiný. Dotazníky jsou nepovinné a anonymní a většina dotazníků se vrátí. Prorektorka 
reagovala, že princip současné evaluace vycházel z toho, aby zátěž na vyučujícího byla co 
nejmenší a aby evaluace a její vyhodnocení byly efektivnější díky elektronické verzi.   
 
Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o výsledcích evaluace výuky studenty za ZS 
2009/10. 
 
 
 



Bod 4 
Text: Informace o přípravě zahraničního detašovaného pracoviště OU 
 
Rektor informoval, že OU již delší dobu připravuje ve spolupráci s universitou Libera 
Universita Degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche (LUdeS University) v Luganu 
(Švýcarsko) společný projekt, založený na principu realizace vybraných studijních oborů na 
detašovaném pracovišti OU zřízeném v kampusu LUdeS University. Rektor dále prezentoval  
současný stav přípravy tohoto projektu a jeho výhody pro OU. Spolupráce spočívá v tom, že 
realizace některých programů bude probíhat ve Švýcarsku v pronajatých prostorách. Výuku 
budou zajišťovat převážně pracovníci ze Švýcarska. V současnosti jsou podepsány smlouvy  
o zabezpečení prostor a informačních technologií a o organizaci výuky. Jedná se o studium 
fyzioterapie. Připravuje se rozšíření programu o jednooborovou psychologii. 
 
Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci rektora OU o přípravě detašovaného pracoviště 
OU v kampusu LUdeS University v Luganu. 
 
 
Bod 5 
Text: Rozpočet AS OU 
 
EK AS OU předložila návrh koncepce čerpání rozpočtu AS OU v roce 2010. Návrh zahrnuje 
snížení příspěvku za aktivní účast na zasedáních senátorům následovně: AK – 500 Kč/měsíc, 
SK – 800 Kč/měsíc. Vyplacen bude rovněž příspěvek za loňský prosinec ve výši schválené 
pro loňský rok. Navržena je dále odměna pro sekretářku katedry KFG za administrativní 
činnost ve výši 2000 Kč/rok, která bude vyplacena rovněž zpětně i za rok 2009.  SK AS OU 
vznesla požadavek na 34 tis. Kč (setkávání se studenty, notebook, tiskárna, ACSA semináře). 
 
Usnesení: AS OU schvaluje rozpočet AS OU v podobě předložené EK AS OU. 
 
Hlasování :  
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování:  Rozpočet AS OU byl schválen (hlasováno v nepřítomnosti jednoho 
člena AS OU). 
 
 
 
Bod 6  
Text: Různé 
 
1. Odměna studentům  
Drozd podal návrh vyplatit studentům, které AS OU deleguje do SK RVŠ, odměnu ve výši 
odměny SK AS OU ze stipendijního fondu. Požádal o vyjádření se SK AS OU k tomuto 
návrhu na příštím zasedání AS OU. Rektor uvedl, že může poté podat návrh na vyplacení 
stipendia ze stipendijního fondu fakult.  
 
 
Příští zasedání AS OU:  21. 6. 2010, 14 hod. v Aule OU  
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 



 
Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské unive rzity  

dne 17. kv ětna 2010 
 

KAP 

FU 

Doc. MgA. Dušan Foltýn omluven 
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. zúčastnil se 
MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 
MgA. František Kowolowski - 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 
Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 
PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnila se 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 
Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc. zúčastnil se 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. omluven 

FZS 

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. zúčastnila se 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. zúčastnila se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 
Mgr. Anna Krausová, Ph.D. - 
Mgr. Iva Kuzníková zúčastnila se 
Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 
 
 
SK 

FU 
Zuzana Tvrzníková omluvena 
Petra Křivánková omluvena 

FF 
Bc. Michal Panáček  zúčastnil se 
Bc. Jana Bolková zúčastnila se 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 
  

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 
Adam Soustružník zúčastnil se 

ZSF 
Lucie Prokešová omluvena 
Andrea Tenglerová omluvena 

FSS 
Markéta Čiháková zúčastnila se 
Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


