
Zápis z výjezdního zasedání Akademického senátu OU 

4. a 5. října 2012 

 

Přítomni: UK 14, SK 9, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka Málková, kvestorka  

ing. Poloková  

 

 

Program:  

1. Dlouhodobé koncepce MŠMT v oblasti terciárního vzdělávání 

2. Základní principy financování VVŠ, druhy a možností využití finančních zdrojů VVŠ, 

specifika investičních finančních zdrojů a jejich využití, specifika finančních zdrojů  

z dotací EU, principy MŠMT pro rozdělování financí VVŠ, dosavadní vývoj financování 

VVŠ 

3. Problematika demografického vývoje v oblasti studentů terciárního vzdělávání a možné 

dopady na OU 

4. Problematika hodnocení kvality a výstupů hlavních činností na OU (U‐mapy, strategické 

profily fakult) 

5. Projekt integrace OU a VŠB‐TU, současný stav řešení projektu, předpokládaný postup 

řešení v roce 2013 

6. Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2013, informace o 

Institucionálním rozvojovém plánu OU na rok 2013 

7. Problematika hodnocení pracovníků OU, zadávání a vyhodnocování hlavních úkolů, 

systemizace pracovních míst 

8. Metodika sestavování interního rozpočtu OU, příklady 

9. Volba legislativní komise AS OU 

10. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Dlouhodobé koncepce MŠMT v oblasti terciárního vzdělávání 

Rektor prezentoval dlouhodobou koncepci MŠMT v oblasti terciárního vzdělávání (viz  

Příloha 1). Zmínil základní materiály MŠMT (Bílá kniha terciárního vzdělávání, Strategický 

rámec vysokoškolské politiky (2011), Dlouhodobý záměr vzdělávací vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období  

2011-2015). Dále informoval, že je prováděna každoroční Aktualizace Dlouhodobého záměru 

MŠMT, na kterou navazují dlouhodobé záměry vysokých škol.   

MŠMT bude připravovat novou koncepci programů excelence s cílem podporovat činnost 

vysokých škol. Předpokládá se začlenění excelence do systému financování. MŠMT se bude 

zabývat rovněž otázkami integrace vysokých škol a dokončením indikátorů pro U-multirank. 

Doporučení pro vysoké školy jsou následující: 

- zabývat se revizí studijních plánů, 

- zabývat se možnostmi integrace a sdílení kapacit, 

- rozvíjet systém vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování terciárního vzdělávání,  

- posilovat spolupráci s absolventy. 

V oblasti internacionalizace jde o posilování zahraniční spolupráce a zvyšování počtu studijních 

programů v cizím jazyce. 

 



V oblasti efektivity a financování bude MŠMT zvýrazňovat význam kvality. Demografický 

pokles se promítne do stanovených limitů studentů. Vyhodnoceny budou dopady ukazatele K pro 

financování vysokých škol. 

Doporučení pro vysoké školy: 

- připravit varianty rozvoje VŠ s ohledem na počet studentů, 

- pokračovat ve stanovení vlastních sledovaných ukazatelů. 

 

Hlavní cíle MŠMT v oblasti vysokého školství pro období 2011-15 (viz Příloha 7): 

1. sladit počty studentů s demografickým vývojem, potřebami trhu práce a s tím 

vyplývajícími povinnostmi (max. 50 % absolventů bakalářských oborů by mělo 

pokračovat v navazujícím magisterském studiu), 

2. optimalizovat počet a strukturu vysokých škol (podpora integrace škol, nebude 

podporován vznik nových škol), 

3. upravit vnitřní a vnější systémy k hodnocení kvality (snaha EU zavést celoevropský 

systém hodnocení vysokých škol), 

4. zvýšit odpovědnost vysokých škol za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů 

vysokých škol,  

5. zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace v období 2011-2015, 

6. implementace Boloňského procesu v ČR tak, aby se české vysoké školy staly 

plnoprávnými členy Evropského prostoru, 

7. větší rozšíření spolupráce VŠ s praxí, 

8. upravit finanční mechanismy do podoby efektivních nástrojů pro realizaci cílů 

Dlouhodobého záměru MŠMT. 

 

Diskuse: Šumberová se dotázala, zda má ministerstvo představu, kolik vysokých škol by mělo 

v ČR existovat. Rektor reagoval, že počet není stanoven. Nedá se očekávat, že MŠMT stanoví 

cílový počet VŠ. Šumberová dále vznesla dotaz, zda je známa konkrétní představa o způsobu 

financování v souvislosti s programy excelence. Rektor odpověděl, že MŠMT uvádí to, že bude 

podporovat excelenci. Soustružník se v souladu s excelencí dotázal na projekt IT4 a superpočítač. 

Rektor informoval, že projekt je nastartován. Pro umístění superpočítače se v současnosti staví 

budova. Velký cluster bude spuštěn v roce 2014.  

Vondráčková k problematice nezaměstnanosti absolventů uvedla, že může být problém se 

zaměstnáním výtvarníků a zda je možné zohlednit to, že umělci jsou často „na volné noze“. 

Rektor reagoval, že rozhodující je, zda se absolvent hlásí jako nezaměstnaný na úřadu práce. 

Vorel informoval, že katedra výtvarného umění PdF nabídla základ pedagogického vzdělání pro 

uplatnění absolventů FU. Dále vznesl dotaz, kolik studentů bude využívat superpočítač. Rektor 

uvedl, že počítač je využíván v rámci projektů. Zapojení jsou studenti KMA a KIP, kteří se 

rovněž účastní řešení projektu. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Základní principy financování VVŠ, druhy a možností využití finančních zdrojů VVŠ, 

specifika investičních finančních zdrojů a jejich využití, specifika finančních zdrojů  

z dotací EU  

Rektor prezentoval základní principy financování veřejných vysokých škol (viz Příloha 2). 

Uvedl, že od roku 2009 klesá rozpočet vysokých škol. Klesají rovněž provozní výdaje na 

jednoho studenta. Pokles rozpočtu vysokých škol snižuje jejich konkurenceschopnost. Poměr 

výdajů na vysoké školství k HDP klesl z 0,68 % v roce 2009 na 0,55 % v roce 2012. V EU se 

poměr pohybuje kolem 1 % HDP. Od roku 2009 klesl celkový rozpočet VŠ o 12 %. Skutečný 

pokles po zohlednění inflace, nárůstu cen je 16 %. Pokles neinvestiční části financí po 

zohlednění inflace a nárůstu cen je 20 %. Průměrné výdaje na vysokoškolského studenta 



v reálných cenách poklesly o 20 %. Výdaje na studenta VŠ jsou na nejnižší úrovni ve srovnání 

s normativy pro žáky ZŠ a SŠ. Uvedl, že pravidla dotací se každý rok mění. Zpravidla jsou 

vyhlašována na podzim předcházejícího roku. 

Rektor dále prezentoval pravidla pro stanovení rozpočtu v letošním roce. Příjmy v ukazateli A 

(normativ za studenty) vycházejí z kontrahovaného počtu studentů, který určuje, kolik 

normativních studentů stát financuje. Pro ukazatel K (ukazatel kvality) je algoritmus výpočtu pro 

každý rok jiný. Počítá se z vědeckého výkonu, kvality studijních programů, mobilit. Jednotlivé 

ukazatele mají nastaveny váhy.  

Kromě ukazatele A (podíl 80 %) a K (20 %) dostávají VŠ finance za další ukazatele. Jde o 

finance na institucionální rozvoj výzkumné organizace, které jsou přidělovány podle podílu VŠ 

na publikačních bodech. Podíl OU na publikačních bodech je kolem 1,3 % ze všech VŠ v ČR. 

Podíl OU na studentech je však kolem 3 %. Podíl ukazatelů na OU v roce 2012 je následující:  

72 % ukazatel A, 15 % za ukazatel K, 12,4 % institucionální finance. Ve srovnání s rokem 2011 

je patrné zlepšení. Ostatní ukazatelé jsou marginální. Jde o cíleně určené finance (sociální 

stipendia, stipendia na ubytování atd.). 

U kontrahovaného počtu financovaných studentů dochází k: 

- tendenci státu snížit počet studentů nastupujících do navazujících magisterských oborů na 

50 % počtu bakalářských studentů, 

- snižování počtu studentů nastupujících do bakalářských studijních oborů až o 10 % ročně, 

- přidělování části limitu jednotlivým VŠ podle kvality jejich výstupů. 

 

Diskuse: Šimetka se dotázal na podíl LF na publikačních bodech RIV, která doposud vykazovala 

body pod fakultní nemocnicí. Rektor reagoval, že na všech univerzitách mají v publikačních 

aktivitách prvenství LF a PřF. Na OU bude muset dojít ke změně situace. Nepředpokládá se, že 

by fakultní nemocnice měla snížit počet publikačních bodů, jelikož jsou na obvyklé úrovni pro 

fakultní nemocnice. Musí se však zvednout výkonnost bodů na LF.  

Vondráčková se dotázala na disproporce mezi vlivem bodů RIV a RUV na financování. Rektor 

sdělil, že jde o rozdělování financí na úrovni ministerstva. Poměr je dán tím, jaká část vysoké 

školy se zabývá danou aktivitou. Nevýhodou bylo, že RUV se nepoužíval pro stanovení počtu 

financovaných studentů.  

 

Dále rektor informoval, že pro rok 2015 se připravuje nová metodika hodnocení publikačních 

aktivit. Počítat se budou pouze body za impaktované publikace. Všechny ostatní publikace budou 

podléhat peer-review – po odborném posouzení budou rozděleny do čtyř kategorií s rozložením 

1:5:10:20. Podle zařazení do kategorií budou přidělovány body. Otázkou je, kdo bude peer-

review dělat. Další návrh je založen na tom, že každá organizace bude mít právo předložit 

špičkové publikace. Jejich počet bude limitován financemi poskytnutými za minulé období. 

Předpokládá se, že za 10 mil. Kč poskytnutých finance bude předkládána jedna publikace.  

 

 

 

Bod 3  

Text: Problematika demografického vývoje v oblasti studentů terciárního vzdělávání a 

možné dopady na OU 

Rektor prezentoval demografický vývoj ve vztahu k možným dopadům na OU (viz Příloha 3). 

Pokles celkového počtu studentů ve věku 19-21 let se projeví v poklesu počtu studentů 

v bakalářských oborech a v poklesu kvality studentů vysokých škol. Odhad počtu studentů, kteří 

budou nastupovat do 1. ročníků na vysokých školách, je možné stanovit na základě scénářů. 

Odhadovat lze, že pokles bude 1/3 a více v cílovém stavu celkového počtu studentů v roce 2020. 

Důsledkem tohoto vývoje bude pokles počtu studentů na VŠ ve věku 19-23 let od roku 2013. Ze 

strany MŠMT je nejasný způsob kompenzace finančního propadu VŠ v důsledku celkového 

poklesu počtu studentů. MŠMT zavádí jiné ukazatele než financování za studenta. 



Pravděpodobně se pokles studentů projeví diferencovaně pro jednotlivé fakulty, kdy se očekává 

největší pokles na PřF a minimální pokles zřejmě na LF. Pokles lze očekávat i na PdF v důsledku 

ztráty zájmu o v současnosti „nedostatkové“ studijní obory. Dojde dále k výraznému zhoršení 

kvality vysokoškolských studentů, protože v roce 2020 bude na VŠ vstupovat 65 % celkové 

populace ve věku 19-21. Vývoj limitu financovaných studentů na fakultách bude více závislý na 

ukazatelích kvality.   

 

Diskuse: Šumberová podotkla, že klesající počet studentů se promítne do rozpočtu vysokých škol 

při současném stavu financování. Dotázala se, zda ministerstvo neuvažuje o zvýšení normativu. 

Rektor odpověděl, že se finanční dopad zřejmě neprojeví, ale dopad nastane v něčem jiném. Pro 

nižší počet studentů nebude nezbytná současná personální struktura zaměstnanců. Pokles počtu 

studentů tak změní strukturu univerzity. Jandačka vznesl dotaz, zda se odhaduje, že se budou 

některá pracoviště rušit. Rektor reagoval, že je možné, že některá pracoviště zaniknou. Tomášek 

sdělil, že výhodou demografického poklesu může být pozitivní odraz v nárůstu ukazatele 

zaměstnanosti absolventů. Rektor odpověděl, že toto lze těžko odhadnout i s ohledem na těžko 

odhadnutelnou změnu trhu práce ve výhledu pěti let. Jandačka se dotázal, jaká je vize ohledně 

existence PdF. Rektor sdělil, že pedagogická fakulta se musí změnit. Problém je v tom, že stát 

nemá vyjasněno, co je učitelské vzdělávání. Rozhodnutí o změně PdF je potřeba řešit 

v souvislosti s tím, jak se stát postaví ke směřování učitelského vzdělávání.  

 

 

 

Bod 4 

Text: Problematika hodnocení kvality a výstupů hlavních činností na OU (U‐mapy, 

strategické profily fakult) 

Rektor prezentoval problematiku hodnocení kvality OU a kvality výstupů hlavních činností OU 

(viz Příloha 4). Hlavními podmínkami realizace je, že výsledný systém musí být maximálně 

automatizovaný a musí být nápomocný pro hodnocení plnění cílů daných fakult. Na OU je 

zaveden systém IS STAG, IS Magion, IS PUBL a IS EVID. 

 

Dále rektor uvedl, že U-mapa má dva prvky: 

- ukazatel (název ukazatele, zdroj dat, algoritmus výpočtu, hodnoty ukazatele pro 

jednotlivé fakulty), 

- kritérium – vlastnost, u které lze určit, jak je vlastnost splněna. Uvádí se název kritéria a 

stupeň pravdivosti od 0 do 4. Kritériem může být např. vysoký podíl doktorských 

studentů (např. na úrovni 4 je to alespoň 8 %).  

U-mapa OU obsahuje údaje z oblasti studijní a finanční. Fakultní profil je tvořen souborem 

kritérií, která jsou vybraná z U-mapy včetně jejich vah. Fakultní profil bude vyhodnocován 

pomocí stupně pravděpodobnosti, s jakou ho daná fakulta splňuje nebo nesplňuje. Např. profil 

„Zaměření na výzkum“ má kritéria: významný podíl navazujících magisterských studentů, 

významný podíl doktorských studentů, vysoká RIV výkonnost pracovníků. Dalším profilem 

může být „Zaměření na nižší stupně vzdělávání“. Kritéria vycházejí z analogie s EU nebo s UK 

v Praze. Stanoveny budou základní profily: zaměření na výzkum, zaměření na vzdělávání, 

regionální zaměření. Daná fakulta si může vytvářet své vlastní profily, které určují její specifické 

zaměření. Výsledkem bude série profilů, u kterých bude následovat jejich vyhodnocování. 

Výpočet se bude provádět pravděpodobně jednou ročně s daty, která budou v té době dosažitelná. 

Posuzovat se bude, zda dochází k posunu profilu dané fakulty v čase. Projekt bude spuštěn 

v tomto roce na PřF a LF, které si vyberou svůj profil. Předpokladem je proces schvalování 

profilu na vědecké radě a v senátu fakulty. V příštím roce toto hodnocení bude platit pro všechny 

fakulty. Pro profily se určí stupně pravděpodobnosti a bude se sledovat další vývoj fakult. Profily 

budou schvalovány i na úrovni univerzity. 

  



Diskuse: Jandačka se dotázal, zda děkani budou mít finanční prostředky k naplnění profilu. 

Rektor reagoval, že se systém může časem promítnout do financování jednotlivých fakult. Je 

možné, že část financí bude přidělována podle toho, jak bude fakulta plnit své strategické plány. 

Horák uvedl, že by mohlo dojít k tomu, že na jedné fakultě by nebyly magisterské studijní 

programy a student by byl nucen přejít na jiné fakulty. Rektor odpověděl, že v tuto chvíli se na 

OU nepředpokládá toto nastavení systému. Neočekává se však, že všech šest fakult si zvolí 

výzkumný profíl. Jandačka se dále dotázal, zda vznikne nástroj, kdy dojde k přesunu finančních 

prostředků na fakulty, kde je VaV. Rektor uvedl, že toto je záležitostí projektového financování. 

Financování, které by mohlo mít návaznost na U-mapy, by mělo být vázáno na úroveň 

naplňování profilu. Šumberová vznesla dotaz na to, kdo stanovoval hodnoty pravdivosti 

jednotlivých kritérií. Rektor reagoval, že hodnoty jsou dány expertním způsobem. Vycházelo se 

z toho, jakých hodnot chce univerzita dosáhnout a v jakém kontextu univerzita je. Každý údaj byl 

posuzován z pohledu celé univerzity a stavu na jednotlivých fakultách. Šumberová se dále 

dotázala, zda toto bylo navázáno na celorepublikový kontext. Rektor sdělil, že jde o nástroj OU, 

který nebyl stanoven s ohledem na jiné univerzity. Šimetka podotkl, že toto odpovídá 

strategickému řízení nemocnic. Rektor informoval, že 22. října 2012 proběhne seminář, kde bude 

výsledný materiál prezentován a kde budou stanoveny termíny s ohledem na plnění.  

 

 

 

Bod 5  

Text: Projekt integrace OU a VŠB‐TU, současný stav řešení projektu, předpokládaný 

postup řešení v roce 2013 
Rektor prezentoval stav řešení projektu integrace OU a VŠB-TU (viz Příloha 5). Uvedl, že cílem 

integrace je: 

- skokovou změnou vytvořit vnitřní strukturu, řízení a zaměření nové univerzity, která bude 

zárukou postupné konvergence výkonnosti, 

- skokovou změnou vytvořit podmínky pro vznik univerzity s jiným systémem řízení, 

- pokusit se vytvořit nový model integrované univerzity.  

Nutné podmínky integrace: 

- proces integrace musí mít dvě etapy: přípravná etapa a etapa náběhu činností integrované 

univerzity. Obě etapy musí být finančně zajištěné. 

- novela zákona č. 111/1998 Sb., která umožní integraci vysokých škol, 

- vyřešení převodu projektů z EU na novou univerzitu, 

- zvážit možnost přijetí speciálního zákona o integraci VŠB-TU a OU (vznik nové univerzity, 

podmínky financování atd.) 

Možné varianty integrace obou univerzit: 

1. v okamžiku vzniku nové univerzity se do ní integrují obě stávající univerzity, 

2. v určitém okamžiku vznikne zákonem nová univerzita, do které se po určité době stanovené 

zákonem integrují obě univerzity.  

Postup na OU: 

- setkání se šesti akademickými obcemi do konce roku s cílem seznámit je se závěry projektu,  

- nastavení organizace pravidelného projednávání zásadních návrhů, připravovaných 

výkonnou radou projektu, s akademickou obcí (např. projednávání zásad nového zákona o 

integraci apod.). 

- nastavení pravidelného reportingu pro AS OU o záležitostech tohoto projektu. 

 

Diskuse:  

Paleček se dotázal, jaký je časový rámec spojení univerzit. Rektor odpověděl, že do dubna bude 

muset být předložen návrh věcného zákona, který by mohl do konce roku 2013 schválen vládou. 

Zákon by měl v 2014 schválit parlament. Integrace se předpokládá v roce 2015. 



Soustružník informoval o záměru uspořádat setkání studentských organizací obou univerzit  

1. 11. 2012 na kolejích na Hladnově. Sdělil, že během posledního roku vznikly nové organizace. 

Celkem se předpokládá účast 40 osob. Dále požádal rektora, zda by se mohl tohoto setkání 

zúčastnit. Rektor předběžně souhlasil. 

Šumberová informovala o plánovaném společném zasedání s AS VŠB-TU v aule OU, na které 

bude rozeslána pozvánka. Předběžný termín: 19. 11. 2012 od 15. do 17. hod. Rektor poznamenal, 

že je potřeba dopředu promyslet program zasedání, aby setkání bylo přínosné. 

Tomášek se dotázal, jak se může AS OU podílet na případné integraci VŠB a OU. Rektor 

odpověděl, že integrace má několik rovin. Nejdříve bude probíhat na odborné úrovni ve 

spolupráci s poradenskou firmou a ministrem. V této fázi není prostor pro širokou diskuzi. Až 

budou připraveny výstupy, bude senát vtažen do jednání. Navržený model poté musí být 

akceptovatelný oběma senáty. Je nutné znát vývoj názorů na průběžné procesy. Šumberová se 

dotázala, jak často bude docházet k informování senátu. Rektor odpověděl, že toto se nedá 

předem odhadnout. Dále se Šumberová dotázala, zda budou materiály firmy Deloitte k dispozici 

na webu. Rektor odpověděl, že ano. 

Tomášek se dotázal, jak bude vypadat senát nově vzniklého subjektu, i když je jasné, že je 

připravována novela zákona č. 111/1998 Sb., která ale snad úlohu senátu příliš nezmění. Rektor 

odpověděl, že neví, jak zákon bude vypadat, takže nelze odhadnout význam senátu. Tomášek 

podotkl, že v předchozí debatě rektor naznačoval, že vedení univerzity by mělo být spíše 

manažerské a v takovém případě by byl význam senátu umenšen. Rektor odpověděl, že 

nepředpokládá velké změny v novém zákoně, které by se týkaly senátu, ale nelze odhadnout, jak 

přesně budou změny vypadat. Řízení shora dolů je v některých případech logické, protože 

vedoucí má zodpovědnost za rozhodnutí na rozdíl od senátu, což představuje nevyvážený systém. 

Jeho výsledkem je dlouhá setrvačnost stavu vysokých škol. Tato brzda kolektivní odpovědnosti 

je velká. Na druhou stranu univerzita není firma a ani nemá být a její setrvačnost umožňuje i to, 

že se univerzity vyskytují tak dlouho. Tomášek dodal, že odpovědnost senátu je morální. Rektor 

namítl, že kolektivní odpovědnost není odpovědnost v pravém slova smyslu. Skutečnou 

odpovědnost nese rektor. Šumberová dodala, že poslanci mají rovněž kolektivní odpovědnost. 

Tomášek řekl, že model schvalování Aktualizace dlouhodobého záměru ukázal, že v případě 

dobře připraveného dokumentu není problém se schválením. Rektor odpověděl, že Aktualizace 

DZ se nikoho přímo nedotýká, ale při představě navržení zrušení tří fakult by byla diskuze 

obrovská. Dále uvedl, že rektor musí rozhodnout, i když ví, že se dostane do sporu. Pokud se 

vedení a senát nedohodne, tak není nástroj, jak senát přesvědčit. 

Pavelčíková uvedla příklad, kdy podobná situace už nastala v případě rozpočtu PdF, kdy se 

ukázalo, že při věcném způsobu jednání se lze dohodnout na rozumném závěru. Odpovědnost je 

na každém senátorovi, do jaké míry hájí své partikulární zájmy. Rektor dodal, že je třeba zabývat 

se obecnou koncepcí věcí a nezabývat se detaily, jedině tak je možné něco udělat. Šumberová 

požádala rektora o zaslání prezentovaných materiálů. 

 

 

 

Bod 6  

Text: Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2013, informace 

o Institucionálním rozvojovém plánu OU na rok 2013 

Šumberová informovala, že materiál byl rozeslán s předstihem (viz Příloha 6). Rektor uvedl, že 

Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2013 (DZ) neobsahuje zásadní změny, jelikož 

některé dílčí změny byly zahájeny již v minulých letech. Záležitosti týkající se studijních 

programů budou řešeny se zástupci fakult. Dalším dokumentem je Institucionální rozvojový plán 

OU na rok 2013, který není schvalován senátem, ale přesto jej bude rektor na jednání 

prezentovat.  

Šumberová požádala o vysvětlení podstaty dlouhodobého záměru pro nové senátory. Rektor 

odpověděl, že materiál vydává MŠMT na následující kalendářní rok. OU má záměr do roku 



2012, teď se zpracovává záměr na příští rok. Každý bod DZ zpracovává jeden člověk. Paralelně 

se sleduje Institucionální rozvojový plán OU, který vychází z bodů Aktualizace DZ OU.   

 

Diskuze: 

Šumberová se dotázala, kdo je za jednotlivé body DZ zodpovědný. Rektor odpověděl, že 

odpovědnost je na vedení, které si samo určí zodpovědné osoby.  

Tomášek se zeptal, jestli nebude nový záměr zbytečná byrokratická zátěž. Rektor reagoval, že 

nejde o zátěž, ale strategické uvažování. 

Tomášek požádal o vysvětlení spolupráce s Luganem. Dotázal se, proč je pro OU důležitá, když 

tam nejsou zapojeni naši pracovníci, a zda to je důležité z hlediska renomé. Rektor odpověděl, že 

v Luganu působí naši zaměstnanci (italští odborníci), kteří se řídí našimi předpisy a osnovami. 

Pokud OU chce mít zahraniční studenty, tak za nimi musí jet. Zřízení pracoviště v Luganu bylo 

strategické rozhodnutí pro zvýšení počtu zahraničních studentů. O obor Fyzioterapie je v Luganu 

velký zájem. Nedávno se podařilo vyřešit právní problémy a uvažuje se o rozšíření tohoto 

modelu z Lugana i jinde. Soustružník se zeptal, jestli byla v úvaze i jiná místa. Rektor odpověděl, 

že byl zvažován Řím, ale po změně italské vlády se konglomerát dostal do problémů. V důsledku 

toho v současné době nehledají další partnery, ale stabilizují stávající systém. Rektor dále uvedl, 

že problém není jen v zákonech cizí země, ale musí se vyhovět i požadavkům Akreditační 

komise v ČR. Šumberová se zeptala, jaké výhody plynou studentům, kteří studují v Luganu na 

OU. Rektor odpověděl, že fyzioterapie má předepsaný maximální počet studentů, kteří mohou 

studovat tento obor v Itálii, ale zájem je větší. OU tak využila mezeru na trhu. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru OU na rok 2013 ve znění 

navrženém vedením OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 7  

Text: Problematika hodnocení pracovníků OU, zadávání a vyhodnocování hlavních úkolů, 

systemizace pracovních míst 

Kvestorka prezentovala problematiku hodnocení pracovníků OU. 

 

Diskuse:  

Drozd poznamenal, že s hodnocením má zkušenost jako vedoucí katedry. Uvedl, že se musí 

předem zkontrolovat vstupní údaje v systému. Podotkl, že lidé mohou mít z hodnocení obavy, 

což naznačují příklady z jiných škol. Kvestorka uvedla, že je otázkou, jak toto hodnocení přesně 

provést. Každý nový informační systém potřebuje testovací systém. Pokud výkonové ukazatele 

existují 3 roky a někdo je kontroluje až teď, tak je to špatně.  

Drozd sdělil, že napsal dlouhý dopis ke směrnici, ve kterém šlo o to zlepšit efektivitu hodnocení, 

aby nevznikla zbytečná administrativní zátěž. Kvestorka odpověděla, že výsledkem hodnocení by 

měly být 2 papíry ročně, tj. plán, a hodnocení daného pracovníka. Hodnocení bude probíhat 

formou diskuze s pracovníkem a hotový formulář se odešle vedení. Drozd se zeptal, zda 

hodnocení bude vypadat podobně jako závěrečné zprávy ze služební cesty, tj. stručné a krátké. 

Kvestorka odpověděla, že hodnocení bude spočívat ve vyplňování kolonek: činnost a číslo. Dále 

uvedla, že byl vznesen požadavek na možnosti komentářů, které budou nepovinné. 

Drozd se zeptal, zda bude možné uvést do formuláře např. 2 publikace a do komentáře 

poznámku: jedna přijata, druhá v recenzním řízení. Kvestorka odpověděla, že vedoucí bude moct 

vybrat z nabídky např. 1 publikace, 1 monografie. Testovací režim prokáže, kolik variant bude 



potřeba. Vedoucí pracovník nemusí vyplnit vše. Záleží na něm, co bude od pracovníka 

požadovat. Systém bude postaven hierarchicky. Děkan má úkoly od vedení OU a ty distribuuje 

na vedoucí kateder a na těch pak záleží, jak úkoly rozdělí na jednotlivé pracovníky. Budou 

hodnoceni jednotlivci i celé katedry. Drozd poznamenal, že systém by měl být jednotný  

a univerzální pro celou fakultu. Například docent na biologii i na chemii by měl dělat stejnou 

práci. Kvestorka odpověděla, že záleží na definici systemizovaného místa. Musí se stanovit 

konkrétní úkoly pracovníků.  

Pavelčíková řekla, že vítá pokus o systemizaci. Na FF systemizace existuje, ale její význam se 

zmenšil na hodnocení jen podle RIVu. Problém je hodnotit pracovníky, kteří nemají z různých 

důvodů tolik RIV bodů, ale reprezentují katedru ve vědeckém světě jiným způsobem. Při práci 

s lidmi je důležité vědět, co od koho může očekávat a podle toho na něj klást nároky. Nelze 

předepsat, kolik má pracovník vést závěrečných prací. Pracovník vypisuje témata, ale zároveň si 

student může vymyslet téma sám a pak si najít školitele. Jde o proces, který lze obtížně nastavit 

formou plánu. Je otázka, zda je možné všechny požadavky plánovat, např. co když nebude zájem 

o vypsaná témata závěrečných prací ze strany studentů. Bude možné toto řešit jinak, jiným 

úkolem? Jandačka poznamenal, že pokud jsou nastavena pravidla objektivního hodnocení, může 

to vést k lepší atmosféře na katedře. Vedoucí pracovníci by měli plnit ty věci, které chtějí po 

zaměstnancích. 

Drozd namítl, že netvrdí, že objektivní pravidla vedou k rozporům. Dle plnění plánu dává osobní 

ohodnocení, takže zaměstnanci přesně vědí, za co dostávají peníze. Jde ale o jinou záležitost, kdy 

zaměstnanec může být postižený za to, že neplní pracovní povinnosti, a z toho může vyplývat 

nejistota. Pokud bude systém příliš přísný, může to vyvolávat strach z výpovědi. Systém proto 

nemusí být efektivní. Příkladem je situace v Olomouci, kde dochází k výpovědím za neplnění 

úkolů. Lze zadat úkol podat grant, ale ne dostat grant. Požadavek je splněn, pokud je grant 

podaný, i když nebyl získán. Z toho plyne dotaz, zda bude možné chápat hodnocení takto, nebo 

se bude například striktně požadovat získání grantu. Kvestorka sdělila, že takto mohou být 

požadavky formulovány. Systém hodnocení je pro všechny nový, jeho zavedení nebude 

jednoduché. Předpokládá se možnost změny systému hodnocení. Prorektorka doplnila, že teď 

jsou rozebírány výsledky ročních diskuzí. Univerzita nepředkládá systém na likvidaci a 

šikanování zaměstnanců. Prorektorka dále uvedla, že jsme tlačeni k tomu prokázat 

konkurenceschopnost. Je potřeba získat argumenty pro obhájení užitečnosti pracovníků a mít 

fakta pro prokazování kvality. Problém bude spíš formulační. Doporučila otevřít diskuzi znovu 

v únoru, kdy budou první výsledky.  

Jandačka poznamenal, že není potřeba toto hodnocení vnímat jen jako nástroj vedení pro kritiku 

zaměstnance. Může to být i obhajoba aktivit zaměstnance. Na VŠB-TU je povinnost vypisovat 

výběrové řízení na některé pozice po určité době.  

Pavelčíková vznesla technickou poznámku, že neexistuje jednoznačný systém pracovních smluv. 

Každý pracovník má jiný typ pracovní smlouvy. 

Kazík řekl, že hodnocení lidí je klíčovou manažerskou dovedností a je potřeba se to učit. Problém 

není v systému, ale klíčové je naučit lidi užívat tento systém. Je rovněž potřeba naučit vedoucí 

pracovníky hodnotit zaměstnance. Dotázal se, zda toto bude probíráno na semináři pro vedoucí 

kateder. Prorektor Klimeš odpověděl, že děkan dostane od rektora úkoly, aby plnil požadavky 

vyplývající ze zaměření. Rozdělení povinností je v rukou vedoucího katedry. Jde pilotní projekt. 

Zmiňovaný seminář je pro 3 fakulty. Na kurzu se upřesní technické věci. Je potřeba nastavit OU 

na nové řízení. 

Šimík řekl, že vedoucí má mantinely pro jednotlivé pozice (docent, profesor atd.). Pro pracovníky 

to bude jednodušší v tom, že budou vědět, co mají dělat a kam směřovat. Tomášek namítl, že 

vedoucí katedry ví, co pracovníci dělají, a nepotřebuje se odkazovat na papír. Univerzita bývala 

svobodnější, centrální plánování bylo v roce 1989 odmítnuto. V počátcích OU nebyly věci takto 

striktní. Drozd reagoval, že někoho může svoboda motivovat k větší aktivitě, ale je také možné 

nic nedělat a brát plat. Domnívá se, že je třeba konstruktivní kritika systému hodnocení a jeho 

vysvětlení a následné nastavení tak, ať je užitečný. Kazík doplnil, že samomotivovatelných lidí je 



max. 10 %, ale většina zaměstnanců, pokud není kontrolována, tak nepracuje na maximum. 

Pavelčíková sdělila, že má obavy, že manažerský kurz manažery z vedoucích neudělá. Je třeba 

toto probrat na fakultách, jelikož každý zná poměry na své fakultě. 

Vorel řekl, že na PdF finanční pobídky nejsou. Je otázkou, co dělat s lidmi, kteří úkoly neplní. 

Pokud je propustí, je možné, že nikdo jiný místo nich nenastoupí.  

Šumberová se zeptala, kam plynou peníze od samoplátců. Jdou vidět tyto příjmy v hospodaření a 

schvaluje je senát? Kvestorka odpověděla, že příjmy jsou uvedeny v Závěrečné zprávě o 

hospodaření. Zůstávají subjektu, který je vytvořil, pouze rektorát žádný příjem nemá. 

Drozd uvedl, že příspěvek a dotace není totéž. Kvestorka upřesnila, že dotace jsou „tvrdší“ na 

zpracování než příspěvek. Dotace se musí dočerpávat a je velmi obtížné přeplatky zapracovat do 

dalšího roku. 

Petrucijová se zeptala, zda jsou doktorská stipendia rozdělována všem stejně. Kvestorka 

odpověděla, že stipendia pro doktorandy představují jeden balík financí.  Na výuku doktorandů 

jsou jiné finance. Petrucijová se dotázala, jak se bude hodnotit situace, kdy výuka je 

garantovaná, ale není rozvrhovaná. Prorektor Klimeš odpověděl, že to je zohledněno v měkkých 

parametrech hodnocení. Petrucijová dále uvedla, že doktorand se započte jenom vedoucímu 

doktoranda a ne těm, kdo ho učí. Prorektorka Málková zopakovala, že toto je v pracovním 

profilu v měkkých ukazatelích. Prorektor Klimeš doplnil, že je to teď složitější, protože existují 

stále ještě i studenti, kteří neběží v kreditním systému. Prorektorka Málková řekla, že kredity 

jsou i za publikační výstup. Každý doktorand má individuální studijní plán. Do vzdělávání 

doktorandů je zahrnuto celé pracoviště. 

 

 

 

Bod 8  

Text: Metodika sestavování interního rozpočtu OU, příklady 

Kvestorka prezentovala principy sestavování rozpočtu na OU. 

 

Diskuse:  

Petrucijová se zeptala, jaká je hodnota RIV bodu. Kvestorka odpověděla, že problémem je 

každoroční změna objemu financí za RIV body, a proto je hodnota bodu každý rok jiná a nedá se 

predikovat. Drozd doplnil, že minulý rok byla hodnota bodu 3000 Kč dle financí, které přišly na 

OU, ale z toho se něco odečte pro univerzitu. 

Šumberová se zeptala, zda bude vedení chtít senátem schválit metodiku rozpočtu. Prorektor 

Klimeš odpověděl, že ano. Kvestorka dodala, že změny budou minimální. 

Soustružník se zeptal, jestli je už metodika známá z ministerstva. Kvestorka odpověděla, že se 

jedná o interní metodiku. Drozd se zeptal, zda systém rozdělování na fakulty funguje i níže na 

katedry. Kvestorka odpověděla, že ne. Prorektor Klimeš doplnil, že na PřF to podobně funguje, 

ale na jiných fakultách tomu tak není. 

 

 

 

Bod 9   

Text: Volba legislativní komise AS OU 

Šumberová uvedla, že legislativní komise bude mj. řešit legislativu v souvislosti se slučováním 

univerzit. Dále zahájila volbu legislativní komise.  

Do Legislativní komise AS OU byli navrženi: Kozáková, Nedomová, Paleček, Soustružník, 

Pavelčíková, Jandačka, Drozd, Tomášek, Vondráčková.  

Drozd se z časových důvodu vzdal kandidatury do legislativní komise. Pavelčíková uvedla, zda 

by nebylo lepší zvolit za FF jiného kandidáta z důvodu vytíženosti kvůli místopředsednictví a 

navrhla Šebestovou. 



Definitivní návrhy: Nedomová, Kozáková, Šebestová, Paleček, Jandačka, Vondráčková, 

Soustružník. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Legislativní komisi AS OU ve složení: Nedomová, Kozáková, 

Šebestová, Paleček, Jandačka, Vondráčková, Soustružník. 

 

Hlasování: 

Pro:  17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 10   

Text: Různé 

1. Volba zástupců do SK RVŠ 

Soustružník oznámil, že je nutné zvolit nové zástupce do SK Rady vysokých škol. Oba zástupci 

se vzdali funkcí. Drozd řekl, že je potřeba hlasovat per rollam a navržení studenti musí být 

aktivními studenty.  

Navržena byla Kozáková. Ostatní návrhy budou zaslány e-mailem i s krátkou charakteristikou 

studenta. 

 

 

 

 

Příští zasedání AS OU: 19. 11. 2012 

Další zasedání AS OU: 17. 12. 2012 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na výjezdním zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 4. a 5. října 2012 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek omluven 

doc. Mgr. Jiří Surůvka omluven 

doc. Mgr. Pavel Vítek omluven 

MgA. Jana Vondráčková zúčastnila se 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  omluvena 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. omluven 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. omluven 

Mgr. Monika Šumberová zúčastnila se 

LF 

MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. - 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. omluven 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. omluven 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. zúčastnil se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. omluvena 

 

 

 

SK 

FU 
Olga Moravcová omluvena 

Linda Šustová zúčastnila se 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Kristýna Mžyková omluvena 

PdF 
Mgr. Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner omluven 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová zúčastnila se 

 


