
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

22. září 2014 

 

Přítomni: UK 21, SK 6, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektor prof. Lata, prorektorka  

doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, ing. Pomezný (CIT) 

 

 

Program:  

1. Vyhlášení volby rektora pro funkční období 2015–2019  

2. Projednání Generelu OU (Příloha č. 1) 

3. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2015 (Příloha č. 2) 

4. Projednání Přílohy Statutu OU o poplatcích spojených se studiem (Příloha č. 3) 

5. Informace o čerpání rozpočtu rektorátu  

6. Projednání výsledků studentské evaluace výuky  

7. Informace o nově vznikajícím studentském centru ve spolupráci s VŠB-TU  

8. Informace o nových elektronických aplikacích a o přípravě projektu na podporu 

podnikání studentů (Příloha č. 4 a 5) 

9. Informace ke studentským e-mailovým adresám (Příloha č. 6) 

10. Informace k novele vysokoškolského zákona (Příloha č. 7) 

11. Různé 

 

 

 

 

Bod 1 

Text: Vyhlášení volby rektora pro funkční období 2015-2019  

 

Harmonogram voleb rektora pro volební období 1. 3. 2015 – 28. 2. 2019: 

22. 9. 2014 – vyhlášení volby, jmenování volební komise 

15. 10. 2014, 14:00 – termín podání návrhů na kandidáty 

17. 10. 2014, 14:00 – termín pro doplnění návrhů o povinné přílohy 

20. 10. 2014, 13:00 schůze volební komise (sestavení kandidátní listiny), 14:00 zveřejnění 

kandidátní listiny na zasedání A SOU 

10. 11. 2014, 15:00 – shromáždění akademické obce OU, představení programu činnosti a 

rozvoje OU jednotlivých kandidátů a diskuse s kandidáty 

24. 11. 2014, 14:00 – zasedání AS OU, volba kandidáta na rektora  

 

Náležitosti návrhu (doporučený formulář bude zveřejněn na webu AS OU): 

- jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, 

- jméno a příjmení navrhovatele/ů s podpisem, 

- identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci OU (název pracoviště, 

popřípadě studijního oboru), 

- souhlas navrhovaného kandidáta se svou kandidaturou stvrzený podpisem. 

 

Přílohy dodávané kandidáty: 

- program činnosti a rozvoje OU (v elektronické verzi na CD) 

- profesní životopis kandidáta včetně informací o dalších pracovních soukromoprávních a 

veřejnoprávních činnostech (v elektronické verzi na CD) 

- negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. V případě, že navrhovaný 

kandidát doposud lustrován nebyl, dodá čestné prohlášení o negativní lustraci (čestné 



prohlášení bude k dispozici ke stažení na stránkách AS OU). V případě zvolení musí 

takový kandidát předložit negativní lustrační osvědčení nejpozději ke dni svého 

jmenování do funkce (v písemné i elektronické verzi – naskenované na CD). 

 

Doručení návrhu a povinných příloh navrženými kandidáty: 

- v zalepené obálce s označením „volba rektora 2014“ adresované předsedkyni volební 

komise a doručené na podatelnu OU (bude vydáno potvrzení o doručení návrhu). 

- v případě zaslání poštou nutno zaslat doporučeně na adresu: 

Volební komise AS OU 

Monika Šumberová 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Dvořákova 7 

701 03 Ostrava 

 

 

Složení volební komise: 

PřF: Šumberová (předsedkyně AS OU, předsedkyně volební komise) 

FF: Šebestová 

FSS: Šobáň 

PdF: Vorel 

FU: Koléšek 

LF: Šimetka 

Studenti: Hašková 

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje harmonogram voleb rektora a složení volební komise. 

 

Hlasování: 

Pro:  23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. Čtyři členové senátu se hlasování neúčastnili. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Projednání Generelu OU (Příloha č. 1) 

Rektor informoval, že OU má v současnosti vypracován generel prostorového rozvoje z roku 

2008. Tento generel se vyznačoval celou řadou variantních řešení, která byla nezbytná v tehdejší 

situaci nejasného financování a nejasných podmínek souvisejících především s problematikou 

operačních programů a jejich realizací na OU. V současné době již část variant uváděných 

v tomto generelu je zcela překonána a navíc se v průběhu uplynulých 6 let objevily zcela nové 

podmínky a strategie zejména ze strany MŠMT. Z tohoto důvodu přistoupila univerzita ke 

zpracování nového Generelu prostorového rozvoje na období 2014–2024, v němž jsou 

zakomponovány všechny doposud známé skutečnosti týkající se podmínek rozvoje vysokého 

školství v ČR a podmínek OU. Tento Generel byl projednán se všemi fakultami OU a všechny 

fakulty vyjádřily s jeho obsahem souhlas. Současně se děkani fakult svým podpisem zavázali 

podílet se na realizaci tohoto Generelu. 

 

Diskuse: Tomášek uvedl, že menza by podle hospodářského výsledku neměla být ohrožena. Dále 

se dotázal na střední nevyužívanou část kolejí na Hladnově, zda není zájem o ubytování studentů. 

Rektor odpověděl, že tato část kolejí nemá ubytovací kapacity. Jde o velký sál a stravovací 

kapacity, které nepůjde přestavět na kapacitu ubytovací. Tato část kolejí v generelu není uvedena, 



protože v tuto chvíli pro ni není využití. Dále rektor uvedl, že druhou nejasnou částí je vila u 

botanické zahrady, o kterou v tuto chvíli žádná fakulta nemá zájem.  

Vorel sdělil k rekonstrukci budovy B, že na jednání s památkáři došlo k zásadním rozdílům mezi 

požadavky památkářů a projektanty. Kvestorka reagovala, že v tuto chvíli existuje základní 

stavební povolení a pracuje se na rozpočtu. Jsou případy, kdy se památkářům vyhovělo. Ze stran 

obou budoucích uživatelů budovy došlo k dohodě o uzpůsobení prostor.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí Generel OU na období 2014-2024 předložený rektorem OU a 

současně bere na vědomí závaznost Generelu pro jednotlivé fakulty OU. 

 

 

 

Bod 3  

Text: Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2015 (Příloha č. 2) 

Rektor OU předložil v souladu se Zákonem č. 111/98 Sb. k projednání a následnému schválení 

návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2015, zpracovaný v souladu s „Aktualizací 

Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol“. 

Rektor uvedl, že v materiálu se upřesňují aktivity, které má univerzita realizovat v daném roce. 

Zásadními vnějšími vlivy jsou novela zákona o vysokých školách a vyhlášení nových operačních 

programů. Novela zákona bude pravděpodobně přijatá v současném znění. Zásadní změny se 

týkají systému řízení, což bude vyžadovat zavádění zcela nových postupů. Univerzita na řadě 

těchto věcí pracuje už v současnosti. Nastavený vnitřní systém kontroly kvality bude rozhodující 

pro institucionální akreditace. Vyhlášení nových operačních programů je důležité pro další 

rozvoj univerzity. Dále rektor sdělil, že k aktualizaci záměru nebyly na KR připomínky. 

 

Diskuse: Drozd se dotázal, zda v souvislosti se vznikem nových vědeckých týmů, nevzniká 

potřeba vytvořit větší vědeckovýzkumné týmy i na dalších fakultách, např. FF. Rektor reagoval, 

že v současné době nejsou humanitní obory podporovány jako jiné obory, ve kterých má 

univerzita minoritu. V žádném případě ale nebylo řečeno explicitně, že podporu mají jen 

přírodovědecké a lékařské obory. Nic nebrání tomu, aby se fakulty do těchto projektů zapojily, 

ale musí jít o nové kapacity, které budou pro univerzitu přínosné.  
 

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2015, 

předložený rektorem OU. 

 

Hlasování: 

Pro: 27  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

 

Bod 4  

Text: Projednání Přílohy Statutu OU o poplatcích spojených se studiem (Příloha č. 3) 

Prorektorka informovala, že v důsledku změny základu pro stanovení poplatků spojených se 

studiem, vyhlášeným MŠMT, dochází na OU ke změně poplatku za úkony spojené s přijímacím 

řízením na všech fakultách OU s výjimkou fakulty umění z původní výše 530 Kč na hodnotu 560 

Kč. Tím se mění tato částka uvedená v odstavci číslo (2) v Článku 1 této přílohy. 

 

 

 



Usnesení: AS OU schvaluje změnu Přílohy č. 4 Statutu OU, týkající se poplatku za úkony 

spojené s přijímacím řízením. 

 

Hlasování: 

Pro: 25  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. Dva členové senátu se hlasování neúčastnili.  

 

 

 

Bod 5  

Text: Informace o čerpání rozpočtu rektorátu  

Kvestorka předložila souhrnný přehled o stavu čerpání financí na priority P1 k uvedenému 

období. 

  

Stanovisko EK AS OU: Členové komise vznesli dotaz, který byl konzultován s kvestorkou před 

zasedáním senátu. Všichni shledali čerpání rozpočtu jako proporcionální. Dotaz se týkal 

přečerpání v rozpočtu u LF a PřF. Kvestorka sdělila, že důvodem bylo nulové plánování.  

 

Diskuse: Ševčíková se dotázala, z čeho je financováno přečerpání rozpočtu. Kvestorka uvedla, že 

vše si platí fakulty. Rozhodující je, jak jsou v informačním systému administrativně nastaveny 

položky rozpočtu, což se může následně promítnout jako přečerpání rozpočtu. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o čerpání dílčí části rozpočtu OU (Prioritu 1) za 

období 01-08/2014. 

 

 

 

Bod 6  

Text: Projednání výsledků studentské evaluace výuky  

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

výuky za letní semestr 2013/14. Nejnižší účast byla na FU (16 %), nejvyšší na FSS (39 %). 

Průměrná účast činila 24 %, což je větší pokles než běžně bývá při srovnání ZS a LS. Náběh 

účasti byl zaznamenán v okamžiku podnětu ze strany SK AS OU nebo prorektorky.  

Dotazníky se opět týkaly kvality výuky, zázemí a IT systémů. Dále prorektorka uvedla, že 

k podobě ankety se negativně vyslovují některá pracoviště po skončení evaluace. Návrh ale je 

potřeba mít hotový zhruba do listopadu, aby bylo možné změny odzkoušet a spustit.  

Průměrná známka univerzity v kvalitě vyučovaných předmětů je 1,45. Studenti, kteří se zapojili 

do hodnocení, očekávají a kriticky sledují reakci vyučujících, kateder a fakult. Problémem jsou 

formální odpovědi z některých fakult.  

Nově se letos v evaluaci opakovalo doporučení nebo nedoporučení budoucím studentům, zda 

zvolit daný předmět. Silněji se objevuje fakt, kdy vyučující vyhrožují studentům za účast v 

evaluaci s tím, že mají nástroje, jak zjistit, kdo hodnocení napsal. Toto ale zjistitelné není.  

Stále se objevuje rozpor mezi popisem předmětu a realizací výuky, nekonaná výuka bez 

oznámení předem, pozdní příchody vyučujícího do výuky, změny v rozvrhových akcích ze strany 

katedry po zahájení semestru.  

Některé další podněty a připomínky, které se v evaluaci objevily: 

- nespokojenost s prioritami při zápisech na rozvrhové akce. Prorektorka uvedla, že pro rok 

2014/15 byla provedena změna. Bude vyhodnoceno, zda nově zvolené priority budou 

lépe vyhovovat.  

- požadavek aplikace portálu do telefonu (letos bylo zavedeno pro přijímací zkoušky).  

- neadekvátní volba učebny pro daný předmět,  

- problematická komunikace vyučující – student,  



- apel, aby zůstal vyučující na katedře, jelikož je považován za mimořádnou osobnost,  

- problematická strava na LF, 

- rozdíl v úklidu na budovách.  

 

Diskuse: SK AS OU uvažovala nad poklesem účasti. Studenti si stěžují, že evaluace není v LS 

delší, jelikož studenti nechtějí hodnotit předměty před zkouškami. Prorektorka uvedla, že 

evaluace je uzavřena v den uzavření zkouškového období dle harmonogramu akademického 

roku. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá vyhodnocení celé kampaně, je potřeba zachovat termín 

daný harmonogramem.  

Drozd reagoval, že příčin nízké účasti může být více, např. končící ročníky, méně výuky v LS. 

Novák se dotázal na dvě připomínky v evaluaci, a to vyhrožování vyučujících studentům a 

alkohol, a zda z toho byly vyvozeny důsledky. Prorektorka odpověděla, že nejde zjistit, kdo 

konkrétně vyhrožuje. Alkohol byl řešen přímo s děkanem a proděkanem příslušné fakulty. 

Surůvka sdělil, že nevidí výsledky hodnocení služeb. Prorektorka ověří příčinu zamezení 

přístupu.  

Vorel navrhl s ohledem na to, že studenti hodnotí průběh semestru a ne zkouškové období, 

ukončit anketu v květnu, čímž by se posunulo vyhodnocení a možnost vyučujících reagovat na 

výsledky ankety před dovolenými. Prorektorka reagovala, že pro některé předměty je důležité i 

hodnocení zkoušek. S ohledem na nastavení harmonogramu pro všechny fakulty je vhodnější 

dosavadní postup zachovat.  

Drozd se dotázal, zda bude vydán oficiální postoj univerzity na výuku ve slovenštině. Zmínil 

dále stížnost na výuku v cizím jazyce, kdy studenti argumentovali, že se nemohli dostatečně 

připravit ke zkouškám, jelikož výuka byla vedena ve slovenštině. Rektor reagoval, že studijní 

programy jsou akreditované v českém jazyce. Pokud je výuka vedena v jiném jazyce, měli by 

s tím studenti souhlasit.  

 

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

výuky za letní semestr 2013/14. 

 

 

Prorektorka dále informovala o připravovaných změnách Studijního a zkušebního řádu OU i 

vzhledem k rozšiřování studia v zahraničí. Od září bude spuštěna diskuse nad novým Studijním a 

zkušebním řádem OU s fakultami. Návrh bude předložen senátu a během října bude probíhat 

diskuse nad tímto návrhem. Předpokládá se předložení nového Studijního a zkušebního řádu OU 

ke schválení v únoru 2015.  

Tomášek v reakci na tuto informaci svolal Studijní komisi AS OU na setkání po skončení 

zasedání AS OU.  

 

 

Bod 7  

Text: Informace o projektu nově vznikajícím studentském centru ve spolupráci s VŠB-TU  

Hašková informovala o vizi vybudovat studentské centrum „4Student“. Řešitelský tým je tvořen 

studenty OU, TU-VŠB a zástupci obou univerzit. Cílem projektu je vytvořit aktivní zázemí pro 

realizaci vlastních projektů, efektivní využití volného času, poradenské centrum, kariérní 

centrum, psychologické a finanční poradenství. Projekt byl dokončen a předán prorektorům obou 

univerzit.  

 

Diskuse: Drozd se dotázal, jak se na projektu bude finančně podílet univerzita. Hašková uvedla, 

že univerzity se podílejí i v současnosti. Počítá se s tím i v rámci projektu.  



Bod 8  

Text: Informace o nových elektronických aplikacích a o přípravě projektu na podporu 

podnikání studentů (Příloha č. 4 a 5) 
 

Prorektor Klimeš předložil AS OU souhrnnou informaci o spuštění nových elektronických 

aplikací a úložiště elektronických knih pro tablety a „chytré“ telefony. Uvedl, že do budoucna je 

cílem, aby student mohl z tabletu a telefonu zapisovat informace (zápis na zkoušku, předzápis a 

zápis na rozvrhovou akci). V současné době řada aplikací má veřejný přístup jen pro čtení bez 

možnosti zapisování. Kromě toho jsou řešené elektronické knihy. V tuto chvíli je k dispozici 28 

volně dostupných knih. Fakulty můžou dodat knihy, které v tuto chvíli budou zpřístupněny jako 

veřejné. Všechny aplikace by měly být dostupné studentům začátkem roku 2015.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o spuštění elektronických aplikací a o úložišti 

elektronických knih pro tablety a „chytré“ telefony. 

 

 

Prorektor Klimeš dále předložil AS OU úvodní informaci o přípravě projektu na podporu 

podnikání studentů „Jak zpeněžit nápad“ a spolupráci OU s VŠB-TUO a firmami pro možné 

zapojení studentů do podnikatelských inkubátorů. Prorektor informoval, že v návaznosti na 

projekt integrace obou univerzit vznikla řada aktivit pro studenty v oblasti podnikání. V ZS 

2014/15 proběhnou 3 workshopy, kdy by se ověřil model zapojení studentů do podnikatelského 

inkubátoru napříč obory. Zároveň by studenti byli připraveni na vstup do podnikání. S tím 

souvisí příprava zavedení předmětů z oblasti základů podnikání a dalších. K dispozici existuje 

v tuto chvíli kniha Základy podnikání a managmentu pro informatiky, filmy s přednáškami, 

materiály pro byznys modely. Cílem je, aby se studenti scházeli v místech podnikatelských 

inkubátorů. Vytvořená by měla být skupina 15 studentů. Nabídka inkubátorů: VŠB-TU, VIVA 

Ostrava.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí úvodní informaci o přípravě projektu na podporu podnikání 

studentů „Jak zpeněžit nápad“ a spolupráci OU s VŠB-TUO a firmami pro možné zapojení 

studentů do podnikatelských inkubátorů. 

 

 

Bod 9  

Text: Informace ke studentským e-mailovým adresám (Příloha č. 6) 

Prorektor Klimeš informoval o připraveném řešení problému, který se týkal ukončení platnosti  

e-mailových adres studentů dnem státnic (podnět z červnového zasedání AS OU). Návrh: zajistit 

zamezení přístupu absolventů do informačních systémů (např. přístup ke kartám), ale ponechat 

platnost e-mailu po dobu 90 dnů. Toto řešení by bylo možné zpustit k 1. 1. 2015. Projednaná 

bude ještě právní stránka. 

 

 

Bod 10  

Text: Informace k novele vysokoškolského zákona (Příloha č. 7) 

Prorektor Klimeš podal informaci k novele vysokoškolského zákona. Zákon by měl být schválen 

v polovině roku 2015. Návrhy změn se mj. týkají: 

- zřízení rady pro vnitřní hodnocení kvality vysokých škol,  

- neslučitelnosti členství v AS nově pro kvestory a tajemníky,  

- zavedení možnosti požádat o vystoupení na senátu pro předsedu správní rady nebo jím 

pověřeného člena rady a pro předsedu rady pro vnitřní hodnocení kvality nebo jím 

pověřeného člena rady,  

- AS dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady.  



- posílení činnosti a úlohy správních rad: správní rada po schválení v AS schvaluje 

rozpočet, dlouhodobý záměr VŠ, výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o 

hospodaření,  

- ustanovení tykající se předsedů oborových rad: předsedou oborové rady musí být garant 

studijního programu,  

- zavedení profilů bakalářských a magisterských studijních programů: profesně zaměřený a 

akademicky zaměřený,  

- definování oblastí vzdělávání a hlavní cíle v definovaných oblastech,  

- nová funkce – mimořádný profesor: osoba srovnatelná s docentem nebo profesorem, 

přičemž titul byl získán v zahraničí,  

- zavedení institucionální akreditace. Zůstaly části týkající se akreditace studijního 

programu. Jsou uvedeny standardy. 

  

 

 

Bod 11  

Text: Různé  

 

1. RVŠ 

Hašková informovala, že Radě VŠ končí funkční období. Do konce října mají být předloženi 

noví kandidáti, jeden do předsednictva a náhradník, z každé fakulty pak jeden člen do 

Akademického sněmu RVŠ. Děkani a rektor by měli navrhnout nové kandidáty. Senát 

konstatoval, že je potřeba iniciovat děkany fakult a získat návrh kandidáta za každou fakultu do 

říjnového zasedání AS OU. Předsedkyně senátu může děkany informovat na kolegiu rektora 

nebo přímo oslovit děkany jednotlivých fakult.  

 

 

Příští zasedání AS OU:  20. 10. 2014, ve 14 hod. v Aule OU. 

Další zasedání AS OU: 24. 11. 2014, 15. 12. 2014 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikoval: Tomášek 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 22. září 2014 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek zúčastnil se 

doc. Mgr. Jiří Surůvka zúčastnil se 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. zúčastnil se 

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. zúčastnil se 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 

PřF 

Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 

Mgr. Monika Šumberová omluvena 

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. 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 
  

  

FF 
  

Bc. Martin Kaše zúčastnil se 

PdF 
Martina Bulařová - 

Jitka Hoňková omluvena 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Hašková zúčastnila se 

  

 


