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Zápis ze zasedání AS OU 18. 12. 2017 
Číslo jednací: OU-90933/90-2017 

 
Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čabalová, Čapandová, Červenková, Ferdiánová, Glumbíková, 
Gojová, Homza, Honová, Kazík, Krausová, Kusák, Michel, Minařík, Mlčák, Mostýn, 
Ožana, Pezda, Plevová, Rumpel, Skýpala, Surůvka, Šebestová, Vajgl, Vovk, Lata (host), 
Nevludová (host), Petrucijová (host), 

Omluveni: Bjelončíková, Bureš, Cieslar, Dvořáček, Fric, Krupa, Kubančáková, 
Václavíková, Waloszek 

Přítomných studentů: 5 

Přítomných akademiků: 20 

 
Program zasedání 

1. Návrh RNDr. Petry Konečné, Ph.D. na delegáta do Rady vysokých škol  
za Přírodovědeckou fakultu OU 

2. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty sociálních studií OU 
3. Návrh Volebního řádu AS Fakulty sociálních studií OU 
4. Návrh Jednacího řádu AS Lékařské fakulty OU 
5. Návrh Volebního řádu AS Lékařské fakulty OU 
6. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Přírodovědecké fakulty OU 
7. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru 
8. Omezení počtu vedených VŠKP na akademického pracovníka a možné dopady 

na studenty 
9. Různé 

 
Předsedkyně zahájila zasedání a přivítala přítomné senátory i hosty.  

Předsedkyně informovala o ukončení členství místopředsedkyně za SK AS OU 
Madecké. Za Madeckou již na Pedagogické fakultě není náhradník, proto bude muset 
být vypsáno další kolo doplňujících voleb (viz bod 9.). Zároveň si studentská komora 
bude muset zvolit svého místopředsedu AS OU. Dále odstoupil Mantič, za něj  
za Přírodovědeckou fakultu nastoupil Jan Fric, který se z dnešního zasedání omluvil. 
Místo senátorky Gojové, která odstupuje v prosinci, nastoupí od ledna Krhutová. 
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Předsedkyně Honová pro další pracovní povinnosti pana rektora a paní prorektorky 
Petrucijové doporučuje zařadit původní bod 8 jako bod 2. 

 

Program zasedání 

1. Návrh RNDr. Petry Konečné, Ph.D. na delegáta do Rady vysokých škol  
za Přírodovědeckou fakultu OU 

2. Omezení počtu vedených VŠKP na akademického pracovníka a možné dopady 
na studenty 

3. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty sociálních studií OU 
4. Návrh Volebního řádu AS Fakulty sociálních studií OU 
5. Návrh Jednacího řádu AS Lékařské fakulty OU 
6. Návrh Volebního řádu AS Lékařské fakulty OU 
7. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Přírodovědecké fakulty OU 
8. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru 
9. Různé 

 
Honová vyzvala senátory k hlasování o programu zasedání.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

 
1. Návrh RNDr. Petry Konečné, Ph.D. na delegáta do Rady vysokých škol za 

Přírodovědeckou fakultu OU 

Předsedkyně Honová informovala senátory, proč došlo zaslání návrhu až nyní.   

Přišli Čapandová a Michel. 

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k tajnému hlasování. Komise: Vajgl, 
Gojová, Badošek, Honová sečetli hlasovací lístky. 

Hlasování  
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Usnesení: AS OU v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách, v platném znění, deleguje do RVŠ za Přírodovědeckou fakultu 
OU RNDr. Petru Konečnou, Ph.D. 

Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 2. 

Usnesení bylo přijato. 

2. Omezení počtu vedených VŠKP na akademického pracovníka a možné dopady 
na studenty  

Předsedkyně Honová uvedla, že daný bod byl zařazen na podnět senátorky 
Václavíkové na základě stížnosti studentky 2. ročníku dvouoborového studia 
Biologie – Anglický jazyk a literatura, jíž nebylo umožněno zadat si VŠKP u doc. 
Kopeckého (Katedra anglistiky a amerikanistiky), ačkoli s ním byla předem 
domluvena, s tím, že KAA odmítla zadávat témata VŠKP dvouoborovým 
studentům. 

Rektor uvedl, že ze Studijního a zkušebního řádu vyplývá, že by měl být omezen 
počet vedených prací na akademického pracovníka na 15, cílem je zajištění kvality 
vedených prací. Bude však chvíli trvat, než se toto stane normou.  

Přišel Surůvka. 

Prorektorka Petrucijová také uvedla, že nastavení počtu vedených VŠKP  
na jednoho vyučujícího je požadavkem akreditačních standardů. V současné době 
na OU dobíhají dvouoborová studia, která umožňují studentům volit kvalifikační 
práci v jednom ze studovaných oborů. U nově akreditovaných programů  
si student při volbě sdruženého studia (které se nejvíce podobá dvouoborovému 
studiu) bude muset zvolit variantu maior (kde bude psát VŠKP) nebo minor  
a v průběhu studia to už nebude moci měnit.  

Ferdiánová se zeptala, jak může být zajištěn požadavek regulace počtu vedených 
VŠKP na jednoho vyučujícího za současných stavů kateder. Rektor poukázal na 
vysoký počet studentů na jednoho akademického pracovníka na OU. Petrucijová 
řekla, že se jedná o oblast personální politiky kateder a fakult a také o možnost 
využití externích spolupracovníků. 

Předsedkyně Honová přečetla stanovisko proděkana Psíka za Filozofickou fakultu 
OU. S ohledem na nový SZŘ byla v průběhu stávajícího semestru provedena 
kontrola počtu vedených VŠKP na jednoho pracovníka na FF a všichni VK byli 
upozorněni na nová pravidla a nutnost jejich dodržování. Jednotlivé žádosti 
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dvouoborových studentů jsou řešeny přímo děkanem. FF OU je si tedy vědoma 
tohoto problému a snaží se jej individuálně řešit, není však možno respektovat 
ustanovení SZŘ OU a zároveň umožnit všem dvouoborovým studentům psát VŠKP 
na jednom pracovišti. Problém dané studentky byl nakonec vyřešen a VŠKP bude 
nakonec psát na KAA u jiného vedoucího práce. Zároveň budou všichni studenti 
dvouoborových studií informováni dopisem pana děkana o této situaci.  

Rektor přítomné senátory informoval o nové Kolektivní smlouvě, poděkoval všem 
senátorům za práci v senátu a popřál všem úspěšný nový rok. Plevová upřesnila, 
že Kolektivní smlouva je zveřejněna na webu OU. 

http://www.osu.cz/vos/21512/aktualizace-kolektivni-smlouvy/ 

Přišel Ožana. 

 
3. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty sociálních studií OU 

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska rektora a právníka OU je dokument v 
souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz Právní 
stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS FSS OU.pdf) a požádala Mostýna  
o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
13.12.2017.doc). 

Vzdálil se Kazík. 

Gojová souhlasila s připomínkami LK AS OU.  

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu AS Fakulty sociálních studií OU  
v předložené podobě se zapracováním formálních úprav dle doporučení LK AS 
OU.  

Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

 
4. Návrh Volebního řádu AS Fakulty sociálních studií OU  
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Předsedkyně Honová sdělila, že dle Stanoviska rektora a právníka OU je 
dokument v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské 
univerzity (viz Právní stanovisko k návrhu Volebního řádu AS FSS OU.pdf)  
a požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
13.12.2017.doc).  

Gojová souhlasila s připomínkami LK AS OU.  

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Volebního řádu AS Fakulty sociálních studií OU  
v předložené podobě se zapracováním formálních úprav dle doporučení LK AS 
OU.  

Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato.  

 
5. Návrh Jednacího řádu AS Lékařské fakulty OU  

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska rektora a právníka OU je dokument  
v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz 
Právní stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS LF OU.pdf) a požádala Mostýna  
o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
13.12.2017.doc). 

Přišel Kazík. 

Plevová uvedla, že má vyjádření vedení LF OU k danému a chtějí ponechat 
formulace vět v dané podobě, i přes uvedená doporučení LK AS OU. Bude 
opravena gramatická chyba, na kterou LK AS OU upozornila. Zástupci LK AS OU 
souhlasili.   

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  
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Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu AS Lékařské fakulty OU  
v předložené podobě se zapracováním formálních úprav dle doporučení LK AS 
OU.  

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato.  

 
6. Návrh Volebního řádu AS Lékařské fakulty OU  

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska rektora a právníka OU je dokument v 
souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz Právní 
stanovisko k návrhu Volebního řádu AS LF OU.pdf) a požádala Mostýna  
o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
13.12.2017.doc).  

Plevová, Mostýn a Vajgl probrali jednotlivá doporučení komise s tím, že převážná 
část z nich bude zapracována, jelikož jde většinou o formální úpravy. Zástupci 
komise s daným souhlasili. Byl diskutován článek 2 odst. 1, který byl v souladu 
s doporučením LK AS OU doplněn o formulaci  "Zařazení členů v sekcích může být 
upraveno dle čl. 4 odst. 5."   

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Volebního řádu AS Lékařské fakulty OU  
v předložené podobě se zapracováním úprav dle doporučení LK AS OU.  

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato.  

 
7. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Přírodovědecké fakulty OU  

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska rektora a právníka OU je dokument v 
souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz právní 
stanovisko k návrhu Disciplinárního řádu PřF OU ze dne 11.12.2017.pdf)  
a požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Mostýn uvedl, že LK AS OU neměla připomínky (viz Zápis z jednání LK AS OU  
ze dne 13.12.2017.doc).  
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Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje Disciplinárního řádu pro studenty Přírodovědecké 
fakulty OU v předložené podobě.  

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

 
8. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru  

Předsedkyně informovala o ukončení členství místopředsedkyně za SK AS OU 
Madecké a nutnosti volby místopředsedy v dané sekci. 

Badošek upozornil, že na dnešním jednání není pro volbu místopředsedy 
dostatečný počet studentů. Čapandová požádala, zda by se bod mohl odložit  
na lednové zasedání AS OU, kdy SK AS OU připraví návrhy.    

Předsedkyně Honová ještě upozornila, že je nutné také zvolit nového člena  
do Rady pro vnitřní hodnocení za studenty. Vyzvala senátory, aby návrhy 
kandidátů zasílali předsedkyni do konce prvního lednového týdne.  

 
9. Různé 

 Honová informovala o průběhu doplňujících voleb v sekci studentů Fakulty 
umění OU. Dále zopakovala nutnost vyhlášení doplňujících voleb v sekci 
studentů Pedagogické fakulty OU a informovala senátory o dnešním jednání 
Volební komise AS OU, kdy předseda Kazík představil harmonogram dalšího 
kola doplňujících voleb.  

Kazík i Plevová informovali, že do 15. 12. nebyly dodány za FU žádné návrhy. 
V den zasedání AS OU byla situace zjišťována osobně Kazíkem na podatelně, 
kde žádné dokumenty určené volební komisi nebyly nalezeny. Současně 
Plevová tuto informaci dnes zjišťovala nezávisle na podatelně telefonicky. 
Čabalová sdělila, že ví, že za FU byly návrhy podány a telefonicky se spojila 
s danou studentkou. Po telefonickém dotazu Čabalové, byla přetlumočena 
odpověď studentky: studentka návrhy odnesla na rektorát, potvrzení o předání 
dokumentů nemá, byla nasměrována Mgr. Soustružníkem, aby dokumenty 
dala na rektorát. Kazík uvedl, že zítra dané zjistí. Jelikož byly podány návrhy, 
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platí stávající Harmonogram pro doplňující volby FU OU schválený na minulém 
jednání. Dnes je senátorům předložen nový Harmonogram pro doplňující volby 
do komory studentů za Pedagogickou fakultu OU. Předsedkyně Honová 
představila harmonogram navržený VK AS OU (viz Zápis z jednání volební 
komise AS OU.pdf). 

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování o harmonogramu 
doplňujících voleb. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje harmonogram doplňujících voleb do komory 
studentů PdF OU v předložené podobě.  

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

 Předsedkyně Honová předala slovo kvestorce Nevludové, která prezentovala 
Plánované investiční akce OU do nového programového období EDS MŠMT 
2018-2023.  

Kvestorka na základě dané prezentace představila plánování investic. 
Zdůraznila potřebu vkládání financí do FRIMu. Na základě daného sdělení 
proběhla diskuse, která se z velké části dotýkala problematiky Kolejí, o které 
má OU stále zájem a chce je rekonstruovat. Byl diskutován jejich současný 
nevyhovující stav, kvalita bydlení, cena ubytování, využití kolejí studenty, 
možnosti rekonstrukce v rámci financování z vlastních zdrojů či v rámci úvěru, 
případně jejich prodej, aj. Kvestorka uvedla, že je ráda, že prezentace splnila 
cíl, tedy že došlo k diskuzi nad danou problematikou, a odkázala na zápis  
ze zasedání kolegia rektora, kde bude prezentace k dispozici. Doplnila, že není 
dnes cílem problém vyřešit, ale otevřít diskusi a nastínit možná budoucí řešení 
stavu věci. V dané oblasti bude provedena finanční analýza, budou vyžádána 
expertní stanoviska a poté bude předloženo na některém z příštích zasedání. 
Doporučila předsedkyni Honové pozvat na jednání AS OU Ing. Navrátilovou, 
která by mohla konkrétněji zodpovědět otázky senátorů. Předsedkyně Honová 
upřesnila, že by se mohla Ing. Navrátilová pozvat na únorové zasedání AS OU.  

Honová se dotázala, v jaké fázi příprav je mzdový předpis. Kvestorka uvedla, že 
je prakticky připraven a bude předložen v roce 2018, jen se musí dopracovat 
v rámci navrženého výkonnostního (místo osobního) příplatku metodika 
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hodnocení zaměstnanců. Je nutné stanovit přesnou specifikaci místa pro 
hodnocení, definovat pracovní místo, nadefinovat požadavky a poté účelně 
měřit. Připravuje se hodnocení akademických pracovníků, tak neakademických 
zaměstnanců. Připomněla projekt, který je na OU a který dané bude řešit. 
V rámci dotazu na navýšení mezd včetně financí z MŠMT, které byly vysokým 
školám přislíbeny, uvedla, že s významnějším navýšením mezd se bohužel 
plošně pro všechny zaměstnance OU nepočítá.  

 Předsedkyně Honová informovala senátory o čerpání rozpočtu a uvedla, že 
budou vyplaceny odměny zejména zapisovatelce a členům komisí AS OU 
(legislativní a volební) s tím, že vyšší odměny budou náležet legislativní komisi 
s ohledem na velký objem práce v letošním roce při vysokém počtu 
předkládaných  fakultních vnitřních předpisů. 

Kvestorka Nevludová s odměnami souhlasila a přiklonila by se i k navýšení 
rozpočtu pro AS OU. 

 

Termín dalšího zasedání AS OU byl stanoven na 15. ledna 2018 v místnosti ZY 127. 

Zapsala: Plevová 

Verifikovala: Honová, předseda AS OU Ostrava 

V Ostravě 18. prosince 2017 




