
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

16. září 2013 

 

Přítomni: UK 16, SK 5, podrobně viz prezenční listinu 

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

ing. Poloková, dr. Cisovská (předsedkyně AS PdF), dr. Bužga (předseda AS LF), doc. David 

(předseda AS FF) 

 

 

Program:  

1. Projednání vnitřních předpisů fakult: 

Pedagogická fakulta – návrh Volebního a jednacího řádu AS PdF 

Lékařská fakulta – návrh nového Volebního a jednacího řádu AS LF 

Fakulta umění – návrh nového Statutu FU, návrh nového Disciplinárního  

řádu FU, návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FU, návrh Jednacího řádu 

Umělecké rady FU 

Filozofická fakulta – návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FF 

2. Informace o výsledcích studentské evaluace výuky 

3. Informace o předběžných výsledcích přijímajícího řízení 2013/2014 

4. Statistické informace o struktuře předmětů na OU 

5. Problematika provozování menzy OU 

6. Projednání volby nového předsedy studentské komory AS OU 

7. Doplnění ekonomické komise AS OU a vytvoření studijní komise 

8. Problematika hlasování per rollam v AS OU 

9. Projednání stavu počtu členů AS 

 

 

Bod 1 

Text: Projednání vnitřních předpisů fakult 

AS OU obdržel k projednání vnitřní předpisy následujících fakult: 

 Pedagogická fakulta – návrh Volebního a jednacího řádu AS PdF, 

 Lékařská fakulta – návrh nového Volebního a jednacího řádu AS LF, 

 Fakulta umění – návrh nového Statutu FU, návrh nového Disciplinárního řádu FU, návrh 

nového Volebního a jednacího řádu AS FU, návrh Jednacího řádu Umělecké rady FU, 

 Filozofická fakulta – návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FF. 

 

Stanovisko LK AS OU: Legislativní komise AS OU doporučila ke schválení předložené vnitřní 

předpisy fakult. Zároveň LK navrhla upravit bod vztahující se k zániku členství v senátu nejen 

při ukončení studia, ale rovněž při přerušení studia, jak je uvedeno v předpisech LF. 

 

Diskuse: Šumberová seznámila AS OU s prohlášením členů LF k Volebnímu a jednacímu řádu 

LF OU, které se týká zejména rozdělení akademických pracovníků do sekcí. Šumberová 

požádala o komentář LK AS OU. Bogoczová sdělila, že LK nemá výhrady k předloženému 

předpisu, který je v souladu se zákonem o VŠ.  

Šumberová se dotázala, proč bylo rozhodnuto o dvouletém volebním období do AS PdF OU. 

Cisovská sdělila, že toto bylo zachováno z minulého Volebního a jednacího řádu AS PdF OU. 

Kozáková se dotázala na bod ve Volebním a jednacím řádu AS PdF, ve kterém je uvedeno, že po 

dvou neomluvených absencích členství v senátu zaniká, až o tom rozhodne senát. Cisovská 

odpověděla, že v případě pasivity členů je snahou ověřit vzniklý stav. Senát má právo o 

vyloučení rozhodnout.  



Šumberová upozornila na nesprávnou formulaci ve Volebním a jednacím řádu AS FU, kde je 

uvedeno, že návrh na změnu řádu může předložit děkan nebo kterýkoliv člen senátu, což 

odporuje zákonu. Návrh na změnu může předložit pouze děkan. 

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Volební a jednací řád AS LF. 

Hlasování: 

Pro:  15 Proti: 2 Zdrželo se: 4 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Volební a jednací řád AS PdF. 

Hlasování: 

Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno (1 člen nebyl přítomen během hlasování). 

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Volební a jednací řád AS FF. 

Hlasování: 

Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Statut FU, Disciplinární řád FU, Volební a jednací řád AS FU, 

Jednací řád Umělecké rady FU. 

Hlasování: 

Pro:  21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Informace o výsledcích studentské evaluace výuky 

Prorektorka předložila AS OU souhrnnou informaci o výsledcích a průběhu studentské evaluace 

výuky za letní semestr 2012/13. Z grafu účasti vyplývá, že studenti zareagují v době vyhlášení 

evaluace a po zaslání iniciačních mailů. Ve výsledcích se neobjevily zásadní připomínky. 

Věcných komentářů bylo cca 2300. Kladná je aktivizace vyučujících a pracovišť OU všech 

úrovní na připomínky. Zásadní podněty se týkaly: 

- tlaku na samostatné práce studentů, což ale klade enormní nároky na vyučujícího, 

konzultace a vyhodnocení celkového projektu. Ukazuje se, že na většině kateder toto 

funguje, ale jsou katedry, kde dochází k nereagování ze strany vyučujících.  

- otázky obsahu předmětu a podmínek výuky, které by měly zůstat neměnné během 

semestru,   

- organizace praxí, exkurzí, terénních výzkumů, 

- stanovení prerekvizit, které je nezbytné přesně stanovit. 

 

 



Diskuse: Hurtík se dotázal, zda se objevují stížnosti na kvalitu výuky doktorandů. Prorektorka 

odpověděla, že občas se tyto stížnosti ukazují, ale netvoří to komplexní problém na celé 

univerzitě nebo na některé z fakult.   

 

Usnesení:  
AS OU bere na vědomí zprávu vedení OU o průběhu a výsledcích studentské evaluace výuky za 

letní semestr 2012/13 

 

 

 

Bod 3  

Text: Informace o předběžných výsledcích přijímajícího řízení 2013/2014 

Prorektorka prezentovala předběžnou zprávu o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 

2013/14 na jednotlivých fakultách, včetně odhadu případného překročení limitu financovaných 

studentů, který stanovuje MŠMT. Definitivní výsledky přijímacího řízení a počet studentů OU 

budou známy po oficiálním uzavření zápisů do matriky studentů. Počet přihlášených studentů 

mírně klesá, ale pokles není výrazný. V tuto chvíli žádná z fakult není pod čísly stanovenými 

MŠMT.  

 

Diskuse: Rektor sdělil, že pro univerzitu je důležité, aby nebyly podkročeny počty navazujících 

magisterských studentů o víc jak 30 %. Šumberová se dotázala, zda platí, že fakultám nejsou 

financováni studenti nad dohodnutý počet. Rektor odpověděl, že toto platí. Vondráčková uvedla, 

že FU jako jediná z fakult nesplnila počty. Odvíjí se to však od talentu studentů, a proto vzniká 

velká rozdílnost v počtu studentů mezi jednotlivými roky. 

 

Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o předběžných výsledcích přijímacího řízení a 

počtech studentů OU. 

 

 

 

Bod 4  

Text: Statistické informace o struktuře předmětů na OU  

Prorektorka informovala, že vedení OU zpracovalo statistickou analýzu struktury předmětů 

evidovaných na OU v akreditovaných studijních oborech, využití těchto předmětů ve skutečné 

výuce a analýzu zájmu studentů o předměty. Z analýzy vyplývá ohromný převis předmětů nad 

skutečnou potřebou výuky, což může mít zcela zásadní dopady na strukturu a kapacity 

vyučujících a celkově efektivitu výuky. Na základě této analýzy vedení OU připravuje razantní 

opatření na významnou redukci předmětů. Po analýze předmětů na OU budou v letošním roce v 

databázi zrušeny neaktivní předměty. V předcházejícím AR téměř polovinu předmětů neměl 

zapsán žádný student. Je však potřeba zachovat strukturu předmětů pro historii studia studentů. 

Dále prorektorka uvedla, že např. 4500 předmětů nemá zapsaných žádný student, na 4433 

předmětech nebyl nikdy žádný student zapsaný. Existuje cca 1500 předmětů, kde je zapsán jen  

1 student.  

 

Diskuse: Rektor sdělil, že problémem je, jaký vliv má tento stav na ekonomiku univerzity 

z hlediska personálního zajištění výuky. V tomto AR bude zrušeno min. 8000 předmětů. Otázkou 

je, kolik kateder bude ochotno řešit efektivitu výuky, tj. stanovit minimální počet studentů, který 

se musí na předmět zapsat. Vorel sdělil, že problematika předmětů se provádí průběžně na 

katedrách PdF. Šumberová upozornila na to, že tento stav může být důsledkem nesystémové 

práce s tajemníky kateder a pracovníky studijních oddělení, protože neexistuje návod na práci 

s databází. Prorektorka reagovala, že školení probíhá 2x ročně. Tomášek se dotázal, zda výuka 



skutečně probíhala s jedním studentem. Prorektorka odpověděla, že data obsazenosti jsou 

propojena s rozvrhem. Hurtík upozornil, že do přehledu nejde zahrnovat předměty určené pro 

doktorandy. Prorektorka sdělila, že toto bude odfiltrováno. Mičulka se dotázal, jaký minimální 

počet studentů na předmětu bude stanoven i s ohledem na počet studentů v ročníku. Prorektorka 

odpověděla, že univerzita číslo stanovovat nebude, bude to věcí fakulty. 

 

Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o předběžných záměrech týkajících se redukce 

studijních předmětů. 

 

 

 

 

Bod 5  

Text: Problematika provozování menzy OU 

Kvestorka prezentovala rozborový materiál prokazující dlouhodobě ztrátový provoz menzy OU a 

trvalé snižování počtu strávníků, pocházejících z OU. Tímto způsobem v provozu menzy OU 

vzniká trvalá každoroční ztráta, která musí být sanována z dotačních zdrojů OU. Kvestorka 

uvedla, že předpokládaná ztráta za rok 2013 je odhadována na cca 1 mil. Kč. Výše ztráty závisí 

na počtu strávníků a podílu FF na provozu objektu. Přijatá opatření pro studenty (objednávání 

pomocí SW aplikací přes mobilní telefony, zavedení prodeje baget a salátů) neměla výsledný 

efekt. Každoročně klesá počet strávníků a klesá rovněž doplňková činnost i přes snahu menzy 

nabízet tyto služby. V této situaci kvestorka navrhla zrušení menzy.  

 

Diskuze: Rektor sdělil, že menza je klíčová pro studenty. Z tohoto pohledu lze menzu zachovat 

s tím, že fakulty se budou na provozu podílet. Z pohledu efektivity by však měla být menza 

zrušena. V této fázi bude ale muset rozhodnutí vycházet z kontextu dění. Tomášek se dotázal, zda 

byla zvažována možnost vyhlásit konkurz na ředitele menzy nebo pronajmout menzu externímu 

subjektu. Kvestorka reagovala, že o konkurzu na ředitele se neuvažovalo, nebyl k tomu důvod. 

Veškeré podněty na pronájem byly řešeny, ale není externí zájemce na provozování menzy, 

jelikož menza je nesrovnatelná s běžným restauračním provozem a se střední školou. Tomášek 

podotkl, že v zahraničí i u nás jsou fungující menzy. Kvestorka reagovala, že s podobným 

problémem se potýkají i některé jiné vysoké školy, např. na VŠB-TU byla ze dvou menz 

vytvořena jedna, kterou škola provozuje ve ztrátě. V případě OU je problematická dislokace 

fakult OU do jiných budov v rámci Ostravy. Dále kvestorka uvedla, že v dalších letech bude 

potřeba počítat rovněž s investicemi do zařízení menzy. Kozelská se dotázala, zda v případě 

uzavření menzy by bylo možné smluvně stanovit restauraci, kde by se mohli studenti stravovat, 

a zda by studenti mohli dostat dotaci. Kvestorka odpověděla, že dotaci studenti na ruku dostat 

nemohou, jelikož se vztahuje k vlastnímu stravovacímu zařízení. Šumberová požádala o dodání 

přesnějších údajů k provozu menzy. Kvestorka požádala o bližší specifikaci tohoto požadavku. 

Tomášek se dotázal, zda je dotace stanovena bez ohledu na počet lidí, kteří se stravují. Kvestorka 

odpověděla, že dotace se odvíjí od počtu strávníků z minulého roku, přičemž ročně klesá rovněž 

výše dotace na jednoho strávníka.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí problematiku provozování menzy OU. 

 

 

 

 

 



Bod 6  

Text: Projednání volby nového předsedy studentské komory AS OU 

Volba nového předsedy SK AS OU bude realizována po doplňujících volbách do SK AS OU. 

 

 

Bod 7  

Text: Doplnění ekonomické komise AS OU a vytvoření studijní komise 

Na příštím zasedání budou dodatečně schválení členové EK AS OU. EK ve stávajícím složení 

posoudí problematiku menzy. 

 

 

 Bod 8  

Text: Problematika hlasování per rollam v AS OU 

Šumberová požádala rektora o doplnění bodu k hlasování per rollam ve Volebním a jednacím 

řádu AS OU. LK AS OU zpracuje návrh pro toto hlasování.  

 

 

Bod 9  

Text: Projednání stavu počtu členů AS  

Šumberová informovala, že doplňující volby do AS OU budou probíhat na FU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání AS OU: 21. 10. 2013 ve 14 hod. v Aule OU. 

Další zasedání AS OU: 18. 11. 2013, 16. 12. 2013  

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 16. září 2013 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek omluven 

doc. Mgr. Jiří Surůvka omluven 

  

MgA. Jana Vondráčková zúčastnila se 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  zúčastnila se 

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. omluven 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. omluven 

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. zúčastnila se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. zúčastnil se 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. omluven 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. omluven 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 

 

 

 

SK 

FU 
Michaela Gorbunovová - 

Linda Šustová omluvena 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

  

PdF 
  

Bc. Přemysl Verner omluven 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková omluvena 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček omluven 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová zúčastnila se 

 


