
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

19. září 2011 
 
Přítomni: UK 16, SK 3, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř,  prorektorka doc. Málková, kvestorka  ing. Poloková 
 
Program:  

1. Návrh vedení OU a fakult na jmenování zástupců OU v Radě vysokých škol  
2. Projednání a schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2012 
3. Projednání a schválení Institucionálního rozvojového plánu OU na rok 2012 
4. Informace o metodice rozpočtu VVŠ pro rok 2012 a následující 
5. Sloučení Stavovských unii studentů OU a VŠB-TUO 
6. Různé  

 
 
Bod 1 
Text: Návrh vedení OU a fakult na jmenování zástupců OU v Radě vysokých škol 
Vedení OU předložilo následující návrh na jmenování zástupců OU v RVŠ: 

 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. – předsednictvo  RVŠ, 
 doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. – sněm RVŠ. 

FSS navrhla doc. PhDr. Jelenu Petrucijovou, CSc.   
 
Diskuse: Drozd upozornil na to, že ostatní návrhy je nutné projednat nejpozději na říjnovém 
zasedání senátu.  
 
Usnesení: AS OU schvaluje navržené delegáty za OU a FSS do Rady vysokých škol.  
 
Hlasování:  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování: schváleno. 
 
 
Bod 2 
Text: Projednání a schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2012 
Rektor prezentoval Aktualizaci DZ OU na rok 2012, která byla zpracována v souladu 
s metodikou a požadavky MŠMT. Tento materiál byl podle přijatého harmonogramu 
projednáván na jednotlivých fakultách, které tak měly možnost se v rámci připomínkového 
řízení k němu vyjádřit. Následně, po provedených úpravách, byl materiál projednán na 
kolegiu rektora s jednomyslným závěrem doporučit jej ke schválení AS OU. 
 
Diskuse: Drozd se dotázal na stav řešení propojování OU a VŠB. Rektor informoval, že 
situaci komplikuje výměna náměstků na MŠMT. V poslední době proběhlo jednání s novým 
náměstkem s cílem získat představu, jak realizovat tuto věc. Ministerstvo doporučilo podat 
centralizovaný rozvojový projekt. Problém je spojen s tím, že proces slučování bude trvat cca 
3 roky, ale u centralizovaných projektů nezle nárokovat automaticky finance na další roky 
řešení. Další problém je spojen s tím, že částka vymezená na centralizované projekty je  
primárně určená pro pražské vysoké školy. Přesto bude do konce října podán projekt na 
integraci podmínek obou škol. Mulková se dotázala, zda bod č. 4 v DZ souvisí rovněž 
s výkonovými ukazateli, které jsou již definovány a jsou zveřejňovány na portále. Rektor toto 
potvrdil. Klíčem je přinutit PřF a LF k takové činnosti, aby měly předpoklad stát se lídry 
v oblasti VaV.   



Usnesení:  
AS OU schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru činnosti OU na rok 2012, předloženou 
rektorem OU. 
 
Hlasování:  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Výsledek hlasování: schváleno. 
 
 
 
Bod 3 
Text: Projednání a schválení Institucionálního rozvojového plánu OU na rok 2012 
Rektor představil Institucionální rozvojový plán OU na rok 2012, který byl zpracován 
v souladu s metodikou a požadavky MŠMT. Tento materiál byl podle přijatého 
harmonogramu projednáván na jednotlivých fakultách, které tak měly možnost se v rámci 
připomínkového řízení k tomuto materiálu vyjádřit. Následně, po provedených úpravách, byl 
materiál projednán na kolegiu rektora s jednomyslným závěrem doporučit jej ke schválení AS 
OU.  
 
Diskuse: Dostál upozornil na fakt, že materiály byly dodány až v pátek. Dále poukázal na 
vytečkované náklady u jednotlivých bodů dokumentu. Rektor se omluvil a vysvětlil pozdní 
zaslání materiálů. Dále uvedl, že není doposud zřejmé, jakou částku ministerstvo poskytne na 
institucionální plán. Po sdělení výše poskytnutých finančních prostředků bude vytvořen 
rozpočet jednotlivých aktivit. Drozd se dotázal, zda bude vytvořen klíč pro financování 
jednotlivých aktivit. Rektor reagoval, že bude určen hlavní řešitel každé aktivity, který si 
nadefinuje finanční požadavky. Poté proběhnou jednání mezi 6 hlavními řešiteli projektů. 
Všechny nadefinované aktivity se musí splnit, a proto nenastane situace, kdy by byl nějaký 
úkol nesplněn. Projektové finance jsou vázané na konkrétně definované záležitosti 
institucionálního plánu. 
 
Usnesení:  
AS OU schvaluje Institucionální rozvojový plán OU na rok 2012. 
 
Hlasování:  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Výsledek hlasování: schváleno. 
 
 
 
Bod 4 
Text: Informace o metodice rozpočtu VVŠ pro rok 2012 a následující 
Rektor prezentoval hlavní zásady metodiky rozpočtu VVŠ na rok 2012 a možné dopady na 
rozpočet OU v roce 2012 a letech následujících. Dodány byly limity financovaných studentů. 
Nikdo nebyl krácen směrnými čísly. Model rozpočtu je velmi složitý. Razantní pokles 
studentů je u N1, kdy maximálně polovina bakalářských absolventů může pokračovat 
v navazujícím magisterském studiu, čímž může dojít k likvidaci oborů. Z VKM byla zrušena 
oborová struktura RIV, SCImago, ukazatel o mezinárodní spolupráci ve vědě a posílena byla 
mobilita studentů. Metodika pro rok 2013 bude nadále předmětem dalšího jednání a nelze říct, 
že bude kopírovat metodiku pro rok 2012. Na základě provedení modelu rozpočtu na datech 
z roku 2010 pro OU vyplývá následující. V ukazatelích A nedochází ke změně, ukazatel B2 a 
B3 bude nahrazen ukazatelem VKM, což znamená pokles rozpočtu o 0,11 %.  Ve výsledku by 
v letošním roce bylo o 7 mil. Kč méně. Limity počtu studentů pro rok 2012 jsou následující: 



• limit pro bakalářské obory: nárůst o 2 %. Nárůst je způsoben kompenzací propadu 
kategorie N1 a M1.  

• limit pro magisterské obory (M1): navýšení o 34 %. Limit je navýšen díky metodice, 
kdy studenti byli přiděleni těm školám, které dlouhé magisterské obory mají. Na OU 
jde o obory Všeobecné lékařství a Učitelství pro 1. stupeň.  

• limit pro navazující magisterské obory (N1): pokles o cca 2 %. V souvislosti s tímto 
poklesem, bude nutné zvažovat, komu bude přidělen limit N1. Podporováni by měli 
být ti, kteří mají doktorské studium. Bude proveden rozbor, jak budou preference 
uvnitř univerzity postaveny.  

• limit pro doktorské obory: propad o 4,5 %. Jde o důsledek podílu OU na celkovém 
počtu bakalářských studentů a na celkových ukazatelích VKM v ČR.  

 
Diskuse: Drozd se dotázal, zda bude růst ukazatel počtu zaměstnaných absolventů. Rektor 
odpověděl, že není zřejmé, zda bude tento ukazatel zařazen. V současné době je jeho vliv  
malý a srovnatelný pro všechny vysoké školy.  
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí zásady tvorby rozpočtu VVŠ na rok 2012. 
 
 
Bod 5 
Text: Sloučení Stavovských unií studentů OU a VŠB-TUO 
Soustružník informoval o sloučení unií obou univerzit. Dne 6. 9. 2011 byla založena 
Stavovská unie studentů Ostrava, která právně navazuje na SUS OU. Sídlo je na 
hladnovských kolejích.  
 
Dále Soustružník informoval o výsledcích informační schůzky pro první ročníky, které se 
zúčastnilo cca 350 studentů. Prezentovány byly základní věci – zápisy, kreditní systém, 
organizace OU, koleje, menzy, portál, zázemí OU aj. 
 
Diskuse: V souvislosti s informativní schůzkou Soustružník upozornil na problém s termíny 
zápisů, které předcházejí kurzy Úvod do studia pro 1. ročníky. Prorektorka uvedla, že na 
fakultách začíná akademický rok různě. Jednotlivé fakulty zápisy spouštějí postupně podle 
toho, jak mají fakulty nastaveny termíny kurzů Úvod do studia. Zápisy by měly být 
koordinovány. Haška doplnil, že studenti prvních ročníků dostali informaci, že se mohou 
zapisovat na Úvodu, ale někteří nevěděli, jestli se mohou zapisovat dříve nebo až v době 
Úvodu.  
 
Rektor vyjádřil spokojenost s činností SUS a pochválil studenty za jejich aktivní práci. 
 
 
Bod 6 
Text: Různé  
 
1. Institucionální podpora  
Kvestorka informovala, že OU obdržela institucionální finanční prostředky ve výši 1.928 mil. 
Kč, které byly rozděleny dle RIV bodů na fakulty. Fakulty byly požádány o výměnu těchto 
finanční prostředků za prostředky v ukazatelích A+B1, B2 a B3. Fakultám budou tyto 
prostředky vráceny v rámci rozpočtu v roce 2012.  
 
Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o dodatečných institucionálních finančních 
prostředcích. 



2. Disciplinární řád LF – výsledky per rollam hlasování  
Mulková informovala o výsledcích per rollam hlasování, které proběhlo ve dnech 1. 7. 2011 − 
14. 7. 2011 (viz níže). Nehlasovalo 7 členů AS OU. 
 
Usnesení: AS OU schvaluje disciplinární řád LF OU.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro: 29 Proti:0  Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování: schváleno.  
 
 
3. Věcný záměr vysokoškolského zákona  
Sochorová informovala, že členům RVŠ byla zaslána připomínkovaná verze věcného záměru 
vysokoškolského zákona. Rektor doplnil, že k věcnému záměru je řada připomínek, včetně 
připomínek akreditační komise. Haška uvedl, že RVŠ svolala z důvodu úpravy věcného 
záměru zákona mimořádný sněm, na kterém se bude přijímat stanovisko k záměru. 
 
4. Investiční akce OU  
Kvestorka informovala o průběhu investičních akcí na OU. Na PřF je těsně před dokončením 
stavba Chittussiho II. Kolaudační řízení proběhne ve čtvrtek 22. 9. 2011. Na LF finišuje 
oprava objektu ošetřovatelství. Na FF probíhá oprava hlavního vstupu. Dále bylo provedeno 
zateplení objektu na Reální ulici. Haška se dotázal, zda by bylo možné tyto informace 
zveřejnit do Listů OU. 
 
5. Evaluace výuky  
Rumpel se dotázal na výsledky evaluace. Prorektorka uvedla, že výsledky budou připraveny 
na jednání senátu v říjnu. Mírné zlepšení účasti bylo zaznamenáno na PřF. Výsledky evaluace 
by měly být zveřejněny rovněž na portále v části „Moje stránka“.  
 
6. Problematika administrativy projektů 
Rumpel se přimluvil za debyrokratizaci některých procesů, spojených zejména s přijímáním 
finančních prostředků na některé granty. Dotázal se, zda by nebylo možné systém zjednodušit 
u projektů, kde není požadavek kofinancování. Rektor odpověděl, že problém je 
komplikovaný u evropských projektů. Obecně není tendence vytvářet zbytečnou nepotřebnou 
administrativu. Z velké části nelze stávající administrativu zmenšit. U vědeckých projektů 
typu GA ČR je agenda jednoduchá.   
 
Příští zasedání AS OU: 17. 10. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 
Další zasedání AS OU: 21. 11. 2011, 19. 12. 2011  
 
 
Zapsala: Mulková  
Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 19. září 2011 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň - 
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. - 
MgA. Jiří Kuděla - 
MgA. František Kowolowski omluven 

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 
Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. omluven 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. omluven 
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. omluven 
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. zúčastnil se 

LF 

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. zúčastnila se 
Mgr. Iva Kuzníková omluvena 
Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 
 
 
SK 

FU 
Bc. Barbora Ručková omluvena 
Petra Křivánková - 

FF 
Ondřej Kroupa - 
Ondřej Haška zúčastnil se 

PdF 
Bc. Jakub Horák omluven 
Přemysl Verner - 

PřF 
Bc. Petra Srnová omluvena 
Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Lucie Prokešová -  
Andrea Tenglerová - 

FSS 
Bc. Alena Hegerová zúčastnila se 
Aneta Kozáková omluvena 

 


