
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 22. 5. 2017

Číslo jednací: OU-38403/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Kusák, Ferdiánová, Vajgl, Václavíková, Honová, Mostýn,
Homza, Gojová, Krausová, Surůvka, Michel, Madecká, Škuta, Pospíšil, Čapandová,
Bjelončiková, Waloszek, Lata (host), Petrucijová (host), Šumberová (host), Nevludová
(host), Farana (host), Skýpala (host), Svoboda (host), Gojová, A. (host), Jandačka
(host), Kowolovski (host), Celhoffer (host), Minárík (host), Blaschová (host)

Omluveni: Seberová, Rumpel, Popelka, Zapletalová, Dvořáček, Hladík, Krupa, Kazík,
Glumbíková, Čabalová, Vovk, Mantič, Bangoura, Kubančáková, Minařík, Drdáková,
Bukur

Přítomných studentů: 6

Přítomných akademiků: 13

Program zasedání

1. Vyhodnocení výsledků čtyř výzvy OP VVV 2017 a informace o stavu přípravy
projektů pro rok 2018

2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, audit účetní závěrky za účetní období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

3. Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity – vnitřní předpis ke schvá-
lení

4. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob –
vnitřní předpis ke schválení

5. Studijní a zkušební řád OU – k projednání
6. Volební řád AS OU – k projednání
7. Jednací řád AS OU – k projednání
8. Různé.

Předsedkyně zahájila zasedání a přivítala přítomné hosty. Upozornila, že mnoho
senátorů se ze zasedání omluvilo a v této sestavě není AS OU usnášeníschopný. Budou
tedy předneseny pouze informativní body programu, u kterých není nutné hlasování.
Ostatní body budou přesunuty na další zasedání.
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1. Vyhodnocení výsledků čtyř výzvy OP VVV 2017 a informace o stavu přípravy
projektů pro rok 2018.

Rektor požádal senátory, aby prezentaci mohl přednést Ing. Svoboda, který je
vedoucím Projektového oddělení.

Ing. Svoboda představil projekty, o které se OU ucházela v uvedených výzvách,
i jejich úspěšnost (viz Priloha 2 hodnoceni.pptx).

Přišel Surůvka.

Předsedkyně oznámila, že příchodem Surůvky se AS OU stal usnášeníschopný
a navrhla změnu programu zasedání.

Hlasování: Usnesení: AS OU souhlasí se změnou programu zasedání v následu-
jícím pořadí:

(a) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

(b) Statut RVŠ

(c) Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů od právnických osob

(d) Studijní a zkušební řád

(e) Volební řád AS OU

(f) Jednací řád AS OU

(g) Informace o stavu přípravy projektů pro rok 2018.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 3. Usnesení bylo přijato.

2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, audit závěrky za účetní období
od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Kvestorka Nevludová stručně okomentovala materiál, který senátoři obdrželi s před-
stihem (viz dokumenty VZoH 2016.pdf, 2017-04 Informace auditora k auditu ÚZ
2016 pro AS OU a SR OU.pdf). Připomněla, že struktura dokumentu je definována
MŠMT a tento dokument bude MŠMT reflektovat při rozdělování financí v příštím
období. Uvedla, že v dokumentu jsou také podrobné údaje o externích finančních
kontrolách. Dokument konzultovala s EK AS OU a také s externím auditorem.

Vajgl prezentovat závěry z EK AS OU. V rámci jednání byly zodpovězeny dotazy
a v elektronickém hlasování EK AS OU dokument doporučila ke schválení (viz
???)

Badošek se dotázal, proč se v dokumentu liší termíny související s auditem.

Nevludová odpověděla, že teprve až bude schválena zpráva AS OU, bude dodáno
definitivní stanovisko auditora. Poté se dokument odevzdává na MŠMT. Data
uvádějí období, kdy auditoři prováděli analýzu.
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Jelikož nebyly vzneseny žádné další dotazy, předsedkyně Honová vyzvala k hla-
sování.

Hlasování: Usnesení: AS OU byl seznámen s ”Informací auditora k probíhajícímu
auditu účetní závěrky za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016“ ze dne ze
dne 20.4.2017. AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění, schvaluje Výroční zprávu o hospodaření
OU za rok 2016.

Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.

3. Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity – vnitřní předpis ke
schválení

Rektor stručně okomentoval předložený dokument, který senátoři obdrželi pře-
dem. Dokument byl rovněž projednán s děkany fakult. Honová sdělila, že doku-
ment byl zaslán ke kontrole na právní oddělení a je v souladu s právními předpisy
(viz ???).

Mostýn za LK AS OU sdělil, že návrh projednali. V rámci projednání návrhu tohoto
vnitřního předpisu LK AS OU dne 19. 5. 2017 vyvstaly následující otázky:

• Článek 2: odst. 7 – Např. co se stane, pokud se člen RVH OU předse-
dovi neomluví, jak se řeší neomluvená účast na několika po sobě jdoucích
zasedáních?

• Odst. 10 – členové RVH OU mají hodně práv, mohou se tedy zúčastnit také
jednání kolegia rektora, kolegia děkana apod.?

• Článek 11: Nesouhlas rektora s usnesením RVH OU Mohlo by být specifiko-
váno, v jakých situacích by článek 11 mohl být aplikován?

Elektronickým hlasováním byl dokument doporučen ke schválení (viz Priloh 1 Zá-
pis LK AS OU 22052017.docx).

Šumberová zodpověděla otázky LK AS OU:

• Neúčast je indikátor pro rektora, že daný člen nejeví zájem v orgán funkčně
působit a rektor má právo navrhnout AS OU odvolání takového člena. Rektor
doplnil, že vždy je takový návrh schvalován AS OU, a domnívá se, že možnost
nahradit takového člena RVH by měla být v dokumentu zakotvena.

• Šumberová vysvětlila, že členové RVH OU musí mít všechny dostupné in-
formace a proto je nutné jim zajistit účast na fórech, kde se tyto věci projed-
návají.
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• Šumberová uvedla, že tato situace může nastat například v případě tvr-
dých nápravných opatření – například RVH OU zakáže přijímat studenty
do prvních ročníků. Rektor pak má možnost opatření ještě jednou předložit
k přehodnocení a na zvážení.

Honová vyzvala senátory k diskusi.

Vajgl se zeptal, zda je nutné tajné hlasování ošetřit uvedeným způsobem.

Šumberová uvedla, že tato otázka byla projednána. Členové chtějí zachovat mož-
nost tajného hlasování, protože v mnoha případech se bude jednat o velmi citlivé
věci, ale nechtějí ponechat možnost tajného hlasování na návrh pouze jednoho
člena.

Rektor dodal, že ohledně tohoto bodu byla dlouhá diskuse.

Surůvka se zeptal, zda se pak v případě tajného hlasování předkladatel dozví,
proč bylo usnesení schváleno/neschváleno.

Šumberová odpověděla, že ano, důvody tajné nebudou. Předkladatel se pouze
nedozví, jak který člen v tajném hlasování hlasoval.

Vajgl upozornil na překlep v čl. 2.

Šumberová reagovala, že dokument ještě půjde na jazykovou korekturu.

Jelikož nebyly vzneseny další dotazy, předsedkyně Honová vyzvala senátory
k hlasování:

Hlasování: Usnesení: AS OU schvaluje Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ost-
ravské univerzity.

Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2.

Usnesení bylo přijato.

4. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů od právnických
osob

Kvestorka Nevludová stručně shrnula předložený materiál.

Mostýn za LK AS OU uvedl, že na základě projednání dokumentu v rámci hla-
sování vydali stanovisko, že dokument Návrh Pravidel pro vkládání peněžitých
a nepeněžitých vkladů do právnických osob je v souladu se zvláštními právními
předpisy a vnitřními předpisy OU (viz Priloh 1 Zápis LK AS OU 22052017.docx).

Po krátké diskusi vyzvala Honová senátory k hlasování.

Hlasování: Usnesení: AS OU schvaluje Pravidla pro vkládání peněžitých a nepe-
něžitých vkladů do právnických osob – vnitřní předpis ke schválení.

Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0.
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Usnesení bylo přijato.

Z důvodu přítomnosti velkého počtu hostů vyzvala předsedkyně Honová senátory
k hlasování ohledně souhlasu s vystoupením hostů pozvaných panem rektorem.

Hlasování: Usnesení: AS OU souhlasí s vystoupení hostů v rámci diskuse.

Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.

Odešla Madecká.

5. Studijní a zkušební řád OU – k projednání

Rektor okomentoval materiál – novelizaci Studijního a zkušebního řádu v souladu
s novelou vysokoškolského zákona a správním řádem, který AS OU obdržel k pro-
jednání. V rámci prezentace poukázal na důvody změn a shrnul hlavní změny dle
struktury SaZŘ OU.

Honová vyzvala senátory k diskusi.

Václavíková tlumočila dotazy senátorů AS PřF OU – není možné formálně oddělit
obhajobu závěrečné práce od státnice?

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že obhajoba musí být vázaná na předmět
(kreditově ohodnocený), tedy oddělení by nebylo řešením.

Václavíková tlumočila další dotaz, ohledně konkrétnějšího upřesnění času na
přípravu studenta na SZZ.

Rektor odpověděl, že je možné zaslat jinou formulaci a vedení to zváží a případně
upraví.

Poslední dotaz Václavíkové se týkal docela složitého popisu výpočtu známky na
SZZ. Uvedený vzorec je vlastně jenom aritmetickým průměrem dílčích známek,
nebylo by tedy lepší to tam takto uvést slovně? Vzoreček jí pro nematematiky
připadá zbytečně nepřehledný.

Prorektorka Petrucijová reagovala, že tato formulace byla převzata z dřívějšího
dokumentu, lze jí ale upravit. Je možné zaslat návrh nové formulace.

Pospíšil se zeptal, zda je možné dát do čl. 5/5 u popisu předmětu limit (například
nejpozději týden před zápisem).

Prorektorka Petrucijová řekla, že termín se řídí harmonogramem akademického
roku, který je závazný a je to mnhem dříve než týden předem.

Mostýn se zeptal na čl. 3 – slovní spojení učební výstupy je nově nahrazen
pojmem výstupy z učení. Jedná se o změnu pojmů v nové legislativě?

Petrucijová odpověděla, že ano.
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Mostýn se dále zeptal na uznávání předmětů, které nově spadá na garanta stu-
dijního programu (čl. 22).

Petrucijová odpověděla, že garant studijního programu má rozšířené povinnosti.
Podklady pro rozhodnutí mu mohou dávat garanti předmětu.

Honová se zeptala na čl. 6/2, kde pojem garanta studijního programu a garanta
není odlišitelný.

Petrucijová vysvětlila, že dle čl. 6/1 je garant studijního programu, rigorózní zkou-
šky, a programu CŽV. Tento pojem je tedy nadřazen pojmu garant studijního
programu. Je možné přesunout pořadí definice pojmů, aby to bylo přehlednější.

Mostýn se zeptal na nový pojem korekvizitního předmětu čl. 18. Bylo by dobré
pojem vysvětlit.

Vajgl se zeptal na čl. 18/11, bod d) – je myšleno v daném semestru nebo celkově?

Petrucijová odpověděla, že celkově. Formulaci upraví.

Mostýn se zeptal na platnost akreditací, které byly uděleny do roku 2021. Budou
platné i po 31.8.2019, nebo tímto datem končí platnost všech programů?

Petrucijová odpověděla, že platné budou.

Pospíšil otevřel diskusi ohledně vyškrtnutého bodu čl. 13/12, který zajišťoval,
že v rozvrhu nebude docházet ke kolizím. V rámci diskuse se objevili názory
podporující ponechání tohoto bodu, stejně jako arumenty, že pak by tvorba rozvrhů
byla nemožné a nebo bychom museli výrazně omezit nabídku u dvouoborových
studií.

Mostýn se zeptal na zprávu na serveru novinky.cz, který informoval, že tisíce
studentů v ČR nebude mít možnost dostudovat obor, na který nastupuje.

Petrucijová vysvětlila, že tato situace souvisí s obory, kterým končí platnost v roce
2019. Nicméně jsou nastaveny mechanizmy tak, aby studenti těchto oborů mohli
nastoupit do některého z oborů nových, který jim zajistí dostudování.

Mostýn upozornil, že většina studentů ani neví, že došlo ke změně zákona. Zeptal
se vedení, zda by nebylo vhodné je informovat.

Rektor odpověděl, že SUS může udělat setkání a vedení je připraveno se se
studenty sejít.

Mostýn se zeptal, co se myslí v čl. 40/1, kde je uvedeno, že témata ZP zveřejňuje
vedoucí katedry. Jedná se o samotný proces vkládání do Portálu?

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že proces vkládání témat ZP do Portálu je
na různých pracovištích různý – na některých katedrách je vkládáno centrálně,
někde si vkládají vyučující. Zde je myšleno schválení obsahového zaměření ZP,
které musí být v souladu s profilem absolventa.
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Červenková se zeptala na omezení počtu vedených prací. Bude pak možné vše
zajistit interními členy?

Odešel Surůvka.

Petrucijová odpověděla, že v opodstatněných případech je možné využít i exter-
nisty.

Přišla Ferdiánová.

Pospíšil se zeptal na čl. 18/11f – jak se bude postupovat, pokud student jeden
předmět udělá a druhý si bude chtít posunout. Musí si pak zapsat znovu oba
předměty?

Petrucijová odpověděla, že ne. Je zde uvedeno „nejpozději“.

Červenková se zeptala, zda se udělení zápočtu řídí stejnými pravidly jako zkou-
ška.

Petrucijová odpověděla, že zápočet je jistým způsobem striktnější. Uděluje se za
práci během celého semestru.

Homza odešel.

Mostýn se dotázal na limit počtu vedených ZP. Jak by to bylo v případě vyššího
počtu vedených prací?

Po krátké diskusi, během které rektor zdůraznil, že limit má především zajistit
kvalitu prací a dostatek času na jejich vedení, byl tento bod uzavřen s tím, že
vedení přehodnotí, zda konkrétní omezení nenechá na kompetenci děkanů.

6. Volební řád AS OU – k projednání

Rektor sdělil, že předložený návrh vychází z předchozích jednání.

Mostýn sdělil, že připomínky sepsal do souboru, který zaslal předsedkyni.

Tento bod bude přesunutý na mimořádné zasedání, aby mohly být odhlasovány
jednotlivé varianty VŘ

7. Jednací řád AS OU – k projednání

Mostýn za LK shrnul průběh příprav Jednacího řádu AS OU. Rovněž byly sepsány
body k diskusi.

Honová navrhla přesunutí na projednání na příštím, mimořádném zasedání.

8. Stav přípravy projektů pro rok 2018

Rektor představil nové vize OU – stavbu dvou nových budov (FU a sportovního
zázemí). Protože přípravy související se zajištěním pozemků již proběhly, chce
vedení senátory informovat i přesto, že se jedná o projekty až pro rok 2018.
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Děkan FU prezentoval, proč je důležitá nová budova, která by sjednotila výtvarný
a hudení obor a poskytla zázemí jako je koncertní sál, či galerie. FAU má mnoho
aktivit a chtějí je centralizovat. Důvodem je i to, že FAU zamýšlí nové centrum
digitálních technologií – bude sloužit k dovzdělávání studentů z oborů, ve kterých
je obtížné uplatnění mimo ”volnou nohu“.

Celhoffer konstatoval, že chybí jakékoliv zázemí s technologiemi. Budova Podla-
hova je limituje. Není možnost aplikačních studií. Chtějí proto propojit digitálními
technologiemi oba studijní programy. To v současnosti není možné.

Rektor požádal o podporu pro novou budovu FAU, je nutná 5% spoluúčast – ta
se pokryje cenou pozemků, které město převedlo na OU v ceně 100 mil. Kč. Dále
uvedl, že v minulosti bylo pomoženo i LF při výstavbě budovy INLEK.

Odešel Škuta

Přišel Surůvka

Odešla Václavíková

Poté děkanka FSS Gojová prezentovala záměr Transformace FSS. Transformaci
začali po jednání z s panem rektorem a vedením PdF projednávat nejprve uvnitř
fakulty s garanty svých studijních programů a v AS FSS, a především s členy
Katedry studií lidského pohybu. Nová fakulta by se mohla nazývat: Fakulta so-
ciálních studií a kinantropologie. Celá koncepce je v souladu s dlouhodobým
záměrem OU ve dvou bodech: řeší se problematika sociálních problémů a také
excelentní vědy. Celá transformace má být postavena na interdisciplinární spolu-
práci v oblastech zdravotních intervencí, tělesné výchovy, kvality života, životního
stylu apod. Uvedla jmenovitě osoby, které poskytly stanovisko k tomuto záměru.

Rektor doplnil, že se jedná se pouze o ideový záměr – nezakládají novou fakultu.
Spoluúčast obou projektů je zajištěna pozemky od města.

Jandačka zdůraznil, že platí 2 mil. ročně za pronájmy sportovišť a nákladů,
přičemž kvalita prostředí je malá. Budova Varenská je energeticky nejnáročnější
objekt OU. Budova stojí v místě, kde k ní nepřináleží sportoviště, které patří cizí
společnosti. Vyčíslil, že 15 mil. za posledních 10 let tak bylo přeplaceno soukro-
mým osobám. Hodina v běžné tělocvičně odpoledne stojí cca 500 Kč, ale oni platili
1500 Kč, což není ekonomicky výhodné. Přitom Ostravská univerzita je jedna ze
čtyř univerzit v republice (UK, UPOL, MU, OU), která má všechny tři stupně vzdělá-
vání od Bc k PhD. V excelentním výzkumu, který je připravován s LF, po prvním
projektu v rámci projektu Healty aeging in industrial region skončili na 4. místě,
a je šance získat grant. Důvodem postavení nové budovy je také zatraktivnění
OU díky sportovním zařízením. Ostravaská univerzita na tomto projektu spolu-
pracuje s městem Ostrava. Město Ostrava dlouhodobě usiluje o zastavení odlivu
mladých lidí z regionu a přitáhnout mladé lidi do Centra Ostravy. Kultura a Sport
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v centru Ostravy může zatraktivnit naši univerzitu a Ostravu jako město. Minulé
vedení OU se snažilo v letech 2006 – 2010 řešit nákupem objektu Várenská, ale
dohoda s vlastníkem neproběhla. Společná příprava projektu s Fakultou umění
pomůže sdílet technologie jako je analýza pohybu – stejná technologie, kterou se
dělal film Avatar. S FSS vidí průnik v oblasti psychosociálních determinant zdraví
v postindustriálním regionu..

Odešel Vajgl.

Rektor informoval o spolupráci s rektorem VŠB. Uvažuje se o zařazení průmys-
lového designu do nové fakulty umění. Proběhlo jednání s městem o umístění
nové budovy FAU – toto bude prezentováno příště. Budova se sportovním zaří-
zením bude otevřena veřejnosti – pro město by mělo být 1500 diváků. V dolní
části budovy budou katedry a tělocvičny. Venkovní schodiště může být využito
jako hlediště. Senát toto má brát jako velmi obecnou informaci, se kterou chtělo
vedení senát seznámit, neboť již jednání proběhla a byla zveřejněna. Projekt bude
spuštěn příští rok. Náklady na provoz budou nulové.

Surůvka se dotázal na autora studie.

Rektor odpověděl, že jej zpracoval architekt Kuba.

Rektor doplnil, že cena je 500 mil. Na základě jednání s náměstkem je velmi
pravděpodobné, že bude projekt schválen, s ohledem na výsledek po volbách.
Na projektu chtěli dávno začít, ale bylo bylo nutné čekat na vyjádření města, zda
se zapojí s pozemky.

Jandačka vysvětlil, proč jsou v projektu stromy – nechtějí je kácet, proto je budova
s běžeckou dráhou nahoře.

Michel podpořil slova děkana i proděkana, obě části fakulty si za posledních 10
let vybudovaly své místo na OU. Hosté jsou udiveni tím, v jakých podmínkách
pracují, a přitom úspěšně.

Mostýn řekl, že projekt je zajímavý, ale jak je to s provozem a financováním?
Bude se podílet město?

Rektor odpověděl, že budova bude energeticky soběstačná a bude mít menší
náklady než stávající budovy. Pokud město bude chtít halu s nějakými diváky,
budou se na tom muset podílet. Pokud se podílet nebudou chtít, tak tam ta hala
nebude. A bude to jen pro nás, nebo pro lidi, kteří si tam budou chtít zasportovat.
Je to předmětem dalšího jednání.

Kowolowski dodal, že dnes se staví budovy pro 21. století, požadavky na úsporu
jsou velké.

Bielončíková se dotázala se na centrum zdravého pohybu. Jsme chudý region,
kde je problém pro mnohé jít i do kina. Bude budova přátelsky nastavena populaci,
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na kterou cílí fakulta sociálních studií?

Rektor řekl, že takto je to myšleno od začátku. Budou tam části, které budou
otevřeny stále, a v nich nebudou poplatky. Například vnější sportoviště. Nestavíme
budovy jenom pro univerzitu, nebo pro fakulty, ale budovy, které budou také sloužit
občanům města.

9. Různé.

• Vyjáření k sociálnímu fondu z jednotlivých senátů fakult: FSS nepodporuje
vznik sociálního fondu s ohledem na finanční situaci. PDF nechce žádné
změny v sociálním fondu, chtějí zachovat současný stav. FF - stanoviska
nejsou jednoznačná – ještě projednají vedoucí kateder.
Z dalších fakult se nikdo neozval. Po obdržení i z jiných fakult to zařadí na
program dalšího zasedání – pravděpodobně zářijové.

• Podnět od místopředsedkyně studentské komory, že by chtěli iniciovat da-
lší jednání o odměňování aktivit studentů za činnost v senátu. Toto bude
zařazeno na program příštího řádného zasedání.

• Při překlopení nového webu OU se nepřeklopily některé informace, proto
prosí předsedkyně AS OU jednotlivé členy o kontrolu svých údajů v rámci
AS. Nesrovnalosti je možné hlásit předsedkyni AS OU.

Termín dalšího mimořádného zasedání AS OU byl stanoven na 5. června 2017 ve 14:00
hod., místo bude upřesněno později. Řádné zasedání bude 26. července 2017 od
14.30, místnost bude upřesněna.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 30. května 2017
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