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Zápis ze zasedání AS OU 15. 4. 2019 
Číslo jednací: OU-34719/90-2019 

Prezenční listina 

Přítomni: Čech, Badošek, Dolana, Dolný, Dvořáček, Dvořáková, Ferdiánová, Gojová, 
Hanusková, Hireš, Honová, Kocur, Kowaliková, Krhutová, Krupa, Kubíčová, Kusák, 
Malach, Murinová, Ožana, Paulíček, Plevová, Plešek, Pumprová, Rodek, Rumpel, 
Skýpala, Slíž, Sochorová, Stanková, Šácha, Tichá, Theuer, Vaňková, Velek 

Vedení: Fux, Lata, Tomášková, Zářický  

Hosté: PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D., Mgr. Šumberová 

Omluveni: Hanusková, Kuděla, Šácha, Václavíková 

Neomluveni: Novotný, Slíž 

Přítomných akademiků: 22 

Přítomných studentů: 10 

 
Program zasedání 
 

1. Schválení programu jednání AS OU 

2. Předchozí souhlas se jmenováním členů Vědecké rady OU  

3. Evaluace studia  

4. Projednání návrhu stipendijního programu Ostravské univerzity  

5. Různé 

 

Předsedkyně AS OU Plevová zahájila v 13,05 hod. zasedání AS OU, přivítala přítomné 
vedení, senátory a hosty. 

 

Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

Plevová představuje harmonogram jednání AS OU. Plevová dává hlasovat o navrženém 
programu. 
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Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Předchozí souhlas se jmenováním členů Vědecké rady OU 

Komentář: 
Funkční období všech stávajících členů Vědecké rady OU končí 30. dubna 2019. Rektor OU 
předkládá AS OU návrh na udělení předchozího souhlasu se jmenováním nových členů 
Vědecké rady OU na funkční období 1. května 2019 – 30. dubna 2023. Návrh složení Vědecké 
rady byl projednán s děkany a byl sestaven tak, aby OU splnila povinnosti vyplývající ze 
standardů pro akreditace a uskutečňování habilitačních a jmenovacích řízení. 
 

Plevová zahajuje první bod jednání a předává slovo rektorovi. Rektor vysvětluje, že 
všichni senátoři dostali seznam navržených členů vědecké rady. Veškeré malé změny 
v návrhu členů byly diskutovány s děkany jednotlivých fakult, kteří se změnami 
souhlasili. Rektor vysvětluje, že složení musí odpovídat poměru cizích členů a členů OU.  

Malach poukazuje na chybu, že u děkana Jarmary je uvedena PřF, nikoli PdF a prof. 
Malury je uvedeno doc. Velek upozorňuje na chybu u doc. Františáka, že již není 
proděkanem. Rektor se omlouvá za chyby, budou opraveny. 

Plevová přistupuje k tajnému hlasování. Prosí o tři skrutátory. Hlásí se Sochorová (LF), 
Ferdiánová (PřF) a Dolana (FU). 

Přišel Krupa. 

Hlasování (tajné hlasování) 

Výsledek hlasování: uvedeno v tabulce níže 

Návrh na usnesení AS OU: 
 
AS OU dává rektorovi předchozí písemný souhlas se jmenováním následujících členů 

Vědecké rady OU. 

Usnesení bylo přijato. 
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Interní členové: 29 členů 

    PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 
NEPLATNÝ 

HLAS 

doc. Mgr. Robert Antonín Ph.D. 27  3  

prof. RNDr.  Vladimír Baar CSc. 29  1  

prof. dr hab. Mieczyslaw Balowski   28  2  

doc. Mgr. Pavel Drozd Ph.D. 28 1 1  

doc. MgA. Dušan Foltýn   30    

doc. PhDr.  Alice Gojová Ph.D. 29 1   

doc. Mgr. Igor Františák Ph.D. 28 1 1  

prof. MUDr. Roman Hájek CSc. 27 3   

doc. RNDr. Jan Hradecký Ph.D. 30    

doc. PaedDr. Oldřich Chytil Ph.D. 29  1  

prof. Zbyněk Janáček   30    

doc. Mgr.  Daniel Jandačka Ph.D. 27 1 1 1 

doc. Mgr. Tomáš Jarmara Ph.D. 30    

prof. MUDr. Pavel Komínek Ph.D., MBA 29 1   

doc. MgA. František Kowolowski   29 1   

prof. MUDr. Jan Lata CSc. 28 1  1 

doc. Mgr. Marek Eliáš Ph.D. 28 2   

prof. Mgr. Jan Malura Ph.D. 30    

doc. MUDr. Arnošt Martínek CSc. 25 2 3  

prof. RNDr. Tomáš Pánek Ph.D. 29  1  

prof. Irina Perfiljeva CSc., prof. h. c. 30    

doc. PhDr.  Jelena Petrucijová Ph.D. 24 3 2 1 

doc. Mgr. Marek Otisk Ph.D. 30    

doc.PhDr.  Jiří Kusák  Ph.D. 29  1  

prof. PhDr. Jana Svobodová CSc. 29 1   

prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc. 29 1   

prof. PaedDr Iva Málková Ph.D. 30    

prof. PhDr. Lenka Vaňková Dr. 30    

prof. PhDr. Aleš  Zářický Ph.D. 28  2  
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Externí členové: 16 členů 

    PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 
NEPLATNÝ HLAS 

prof. PhDr. Martin Bílek Ph.D. 29   1 

prof. PhDr. Jana Geršlová CSc. 30    

doc. RNDr. Pavel Chromý Ph.D. 30    

prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. 28 2   

prof. PhDr. Lubomír Machala CSc. 30    

prof. PhDr. Libor Musil CSc. 29  1  

prof. PaedDr.  Michal Nedělka Dr. 30    

prof. PhDr. Libuše Spáčilová Dr. 30    

prof. RNDr. Jan  Slovák DrSc. 29 1   

prof. RNDr. Václav Snášel CSc. 29  1  

doc. PhDr.  Andrea Pokorná Ph.D. 29 1   

prof. RNDr.  Petr Dobrovolný CSc. 30    

prof. Mgr. Libor Jan Ph.D. 30    

prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc. 29   1 

prof. PhDr.  Valérie Tóthová Ph.D. 30    

Mgr. Jan Žemla   30    
 

Přišel Hireš a Tichá. 

 

Ad 3) Evaluace studia 

Plevová předává slovo prorektorovi Zářickému, který vysvětluje, že evaluace studia po 

technické stránce neproběhla úplně v pořádku. Musely být upraveny výsledky. Další 

schůzka proběhne ve čtvrtek 18. 4., kde se dořeší další technické záležitosti. 

Plevová předává slovo Dr. Sikorové. 

Sikorová děkuje za pozvání na AS OU a možnost prezentace (viz Sikorová et 

al._Studentské hodnocení VÝ na OU_2019.ppt) hodnocení výuky ze strany studentů. 

Sikorová vysvětluje, že pracovní skupina, která pracovala na tvorbě evaluačního 

dotazníku, komunikuje s jednotlivými proděkany pro studium. Dále vysvětluje, že tato 
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aktivita ze strany OU je nutná pro další akreditaci na OU. Další důležitou funkcí je 

zpětná vazba pro pedagogy, vedoucí pracovníky a garanty předmětu, kteří potřebují 

zpětnou vazbu za účelem přípravy závěrečných zpráv za jednotlivé předměty. 

Prezentuje jména spolupracujících kolegů ze zahraničí. Ze zahraničí je známé, že se 

evaluace zaměřuje zejména na hodnocení studentů. Tento bod ale není jediný důležitý 

bod, dodává Sikorová. Vedle toho musí fungovat snaha studenta se učit. Další důležitý 

bod je klima ve výuce.  

Dále Sikorová prezentuje hlavní body pracovní skupiny: 

 Studijní zvyklosti studenta 

 Hloubka studia memorování či podrobná příprava 

 Dotazník studentského hodnocení kurzu 

 Dotazník zaměřen na celkové hodnocení studenta (spolupráce se studijním 

odd., spolupráce s vedoucím závěrečné práce, atd.) 

Sikorová pokračuje, že pracovní skupina se zaměřuje na oblast kvalitního vyučování 

studenta. Jedná se o motivaci studenta, umět naučit studenta a umět vést studenta. 

Vysvětluje k vysvětlení, jakým způsobem je konstruován dotazník pro studenty 

hodnotící kurzy. Dále pokračuje představením kategorií studentského hodnocení 

předmětu (výsledky učení studentů, hodnocení o zpětné vazbě, sebereflexe studenta). 

Vysvětluje implementaci dotazníku do praxe. Diskutuje jednu z možností, kdy 

předkládat evaluační dotazník studentům. Navrhuje konec semestru v zápočtovém 

týdnu. Dále pokračuje, že co se týče vyplňování dotazníku, největší motivací je, když se 

studenti dočkají reakce vyučujícího. Dále vysvětluje, že pro studenty je důležitá 

anonymita.  

Plevová otevírá diskuzi. 

Ferdiánová se ptá, proč na PřF odpovídali studenti jen na poslední tři otázky. 

Kancléřka vysvětluje, že na PřF se nedostala finální verze dotazníku. U většiny otázek 

byla umožněna neutrální volba. Dále kancléřka pokračuje, že dokud student dotazník 

neodeslal, tak se dá dotazník vyčistit. Do diskuze vstupuje prorektor Zářický, který 

schválil očištění dotazníku. Postupně tedy vedení OU došlo k závěru, jak toto opravit. 
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CIT očistil výsledky, které nebyly odeslané studenty, ale započítaly se. Výsledky budou 

k dispozici na portále OU. 

Dále pokračuje kancléřka vysvětlením, že dotazník má pro vedení větší možnosti 

zjištění informací. Z dotazníku je možné např. vyčíst, jakým způsobem je veden celý 

program garantovaný garantem. Dotazník může být tedy využit více způsoby. 

Ožana se ptá na souhrnnou odpověď vyučujícího. Plevová doplňuje dotaz na to, zda i 

když bude souhrnná odpověď, zda bude zachována možnost odpovědět individuálně 

jednomu studentovi. Sikorová vysvětluje, že pokud pedagog odpovídá jednomu 

studentovi, tak i přesto si odpověď mohou přečíst všichni studenti. Plevová doporučuje 

zachovat možnost  hromadné odpovědi a současně odpovědi pro jednotlivce. 

Z technického hlediska je to možné, dodává Sikorová. Bude tedy upraveno a 

nastaveno. 

Čech dodává, že je také pro jednotlivý druh odpovědi. Vysvětluje, že je to právě to, co 

chtějí studenti. Hlavně reakci. Sikorová dodává, že studentské hodnocení je důležité, 

ale přesto se jedná o subjektivní hodnocení. 

Velek vysvětluje, že studenti FU se mohou ozvat prostřednictvím senátu FU a dodává, 

že studenti by měli vyplňovat dotazník povinně.  

Plevová se ptá, jak je to v situaci, když na jednom předmětu participuje více vyučujících. 

Sikorová vysvětluje, že se hodnocení bude vztahovat k rozvrhové akci. Student si bude 

moci vybrat, koho hodnotí. Dále dodává, že vedení je schopno vyndat z evaluace 

hodnotící oblasti kurzu. Dále je možnost z takové evaluace získat informaci o jaký tip 

učitele se jedná, dodává kancléřka.  

Dvořáček odešel. 

Gojová tlumočí doporučení Studentské komory AS FSS OU – pokud se v pojetí evaluace 

studia cokoliv mění, je vhodné studující o tomto předem informovat a vysvětlit důvody 

a pojetí změn. K tomuto dosud nedošlo. Gojová si myslí, že takovýto způsob evaluace 
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(nejen studia) je v českých podmínkách poměrně nový a ani studující a ani vyučující na 

něj nejsou zvyklí a možná úplně neví, jak jej uchopit a využít.  

Plevová vstupuje a uvádí příklad, že studentka dotazník nepochopila a měla strach 

odpovědět, aby nepoškodila vyučujícího. Studentům se musí dobře vysvětlit význam a 

smysl dotazníkového šetření. 

Velek reaguje, že je to elementární znalost pedagogiky. Každý pedagog může na konci 

kurzu předložit interní dotazník (autoevaluace).  

Plevová se ptá na názor ze strany studentů. SK OU může zorganizovat posezení se 

studenty, aby se nebáli vyplňovat evaluační dotazník. Ožana dodává, že důležitou 

osobou je pedagog a akademik daného kurzu.  

Znovu se Sikorová vrací k termínu předkládání dotazníku studentům. Navrhuje, že 

evaluační dotazník bude poskytnut v prvních dvou týdnech zkouškového období.  

Kocur vysvětluje, že se setkává s reakcemi, že dotazník je příliš dlouhý. Čech se ptá na 

sebereflexi studenta, že se mu zdá také dlouhé hodnocení této oblasti. Zrovna tato 

dimenze nemusí být v dotazníku obsažena. Je to právě oblast, která by měla 

nastartovat kulturu hodnocení, dodává Sikorová. Sebereflexe studenta je důležitá, když 

např. student byl přítomen dvakrát, tak hodnocení studenta klesá, dodává Ožana. 

Dvořáková odešla. 

Kancléřka vysvětluje, že tento rok byl pilotní. Po dalších letech se student naučí s tímto 

pracovat, tak celá evaluace zabere maximálně 15 minut. 

Sochorová se ptá, že LF má 15 vyučovacích týdnů, tedy výuka na LF stále pokračuje. 

Proto předkládat dotazník po ukončení semestru nekoresponduje s ukončením 

semestru na LF. Tyto technické věci se dořeší na plánované schůzce, odpovídá Sikorová. 

Sikorová se ptá na odborné znalosti, na které se ptáme v dotazníku. Sochorová 

komentuje, že na začátku zkouškového období, kdy navrhujeme předkládat dotazník, 

si studenti moc odborné znalosti nevybaví. Možná je lepší předkládat dotazník na konci 

zkouškového období, dodává Kocur. 



 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: ilona.plevova@osu.cz / telefon: +420 553 461 605, +420 730 581 036 

www.osu.cz/akademicky-senat 

 

Dolný se dotazem vrací k vyplněným dotazníkům z PřF. Ptá se, na rozlišení hodnocení, 

která tam zůstala náhodou a ovlivnila nežádoucím způsobem výsledky a zda budou 

v tomto ohledu opraveny zpětně výsledky za předchozí období. Zářický potvrzuje, že 

ano, výsledky budou zpětně opraveny, vysvětluje, že si myslí, že vedení zvolilo nejlepší 

cestu k očištění dat. Znovu opakuje, že je to pilotní projekt. Plevová se ptá, zda se 

studenti a akademici budou moci vyjadřovat k dotazníku. Budou moci, dodává 

Sikorová. 

Honová se ptá, jakou formu výsledku uvidí akademici. Pedagogové uvidí již očištěnou 

verzi. Ferdiánová se ptá, zda budou moci studenti v rámci dvouoborového studia, 

hodnotit všechna studijní oddělení OU. Sikorová vysvětluje, že se nastaví.  

Tichá odešla. 

Stanková se ptá, jak motivovat studenty vyplňovat dotazník. Navrhuje diskuzi na 

portále OU. Navrhuje, ať sami akademici řeknou studentům ve výuce, že je nutné 

vyplňovat dotazník za účelem zkvalitnění výuky. Má sama velkou zpětnou vazbu, 

protože osobně studenty k vyplnění dotazníku motivuje. 

Velek odešel. 

 

Ad 4) Projednání návrhu stipendijního programu OU 

Plevová přechází k dalšímu bodu jednání. 

Komentář: 
Rektor OU předkládá AS OU k projednání v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu 
Ostravské univerzity návrh na vyhlášení následujícího stipendijního programu Ostravské 
univerzity: Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu výjezdů studentů na kvalitní 
univerzity v rámci programu Erasmus+ 
 
Přílohy: Příloha č. 2 Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu výjezdů studentů 
na kvalitní univerzity v rámci programu Erasmus+ 
 

Plevová předává slovo prorektorce Tomáškové. Tomášková prezentuje důvody, proč 

studenti nevyjíždějí tak často v rámci projektu ERASMUS+. Prvním důvodem je, že 
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studenti mají problém s uznáváním předmětů ze zahraničního studia. Druhým 

důvodem byla finanční náročnost. Vedení OU usoudilo, že je nutné najít integrovaný 

program podpory výjezdu studentů do zahraničí. Fakulty začaly připravovat vlastní 

systém financování studentů. Vedení současně připravilo celouniverzitní program, 

který čerpá z rozpočtu ukazatele D. Studenti budou bonifikováni za to, že budou 

vyjíždět na uznávané univerzity. Studentům se bude vyplácet mimořádné stipendium 

za získané kredity po návratu z cesty. 

Čech se ptá na čl. 5 na výpočet stipendia pomocí vzorce, který je navržen. Tomášková 

vysvětluje, že ERASMUS+ měsíc trvá fixně 30 dnů. Nevztahuje se na kalendářní měsíce 

(únor 28 dní, atd. se nebere v potaz). 

Badošek navrhuje pro zjednodušení 117 Kč/den. Kancléřka vysvětluje, že pro OU je 

zásadní ne počet studentů, ale délka pobytu. Dotace se vztahuje na počet dní výjezdů, 

ne na počet osob. Návrh Badoška je možné implementovat, dodává kancléřka. 

Čech se ptá na čl. 2, na žebříček, který je navržen v tomto článku. Jedná se o ranking, 

tedy o pozici univerzity v žebříčku. Tomášková vysvětluje, že univerzita je hodnocena 

jako celek. Pokud má jedno excelentní pracoviště, tak to se v hodnocení ztratí. Proto 

vedení chtělo, aby studenti mohli a měli možnost vyjet na pracoviště s rankingem 

větším než pětisté místo. Studenti budou mít tedy možnost navštívit excelentní 

pracoviště s tím, že kredity jim budou uznány. 

Badošek se ptá: Jak je ošetřeno, že student vyjede na dobrou univerzitu (v rámci 

rankingu) a po návratu se univerzita v rankingu posune.  

Toto se nemůže stát, jelikož k této změně dochází jednou ročně, dodává kancléřka. 

Dodáme, že ranking se bere v potaz v době konání výběrového řízení a schvalování 

žádosti, upřesňuje Tomášková. 

Tomášková pokračuje s vysvětlením ke Čl. 6., který se týká doby trvání do 30. 9. 2020. 

Prorektorka vysvětluje, že se bude žádat o prodloužení. 

Tichá přišla. 



 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: ilona.plevova@osu.cz / telefon: +420 553 461 605, +420 730 581 036 

www.osu.cz/akademicky-senat 

 

Rumpel si myslí, že navrhovaná částka stipendia určené pro zahraniční cestu se mu 

nezdá stále motivující. Tomášková dodává, že stipendium za prestiž 

univerzity/pracoviště není jediné stipendium vyplácené vyjíždějícím studentům a 

nevylučuje získání další stipendijní podpory – např. při výjezdu do drahých zemí. 

Proděkan Drobík například navrhl pro PřF celou tabulku různých typů stipendijní 

podpory podle několika kritérií. Stipendia lze sčítat.  

AS OU v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu Ostravské univerzity bere na vědomí 

návrh. 

 

Ad 5) Různé 

Ožana vysvětluje, že byl přizván ke schůzce s premiérem a zástupci vlády, ministry 

zemědělství, zdravotnictví a školství. V rámci schůzky v kramářově vile se diskutovaly 

mnohá témata vztahující se zejména ke školství,. Byly zmíněné studentské mobility 

ERASMUS. Premiér se podivil nad částkou, že např. při cestě do Finska dostane student 

pouze 560 EUR na měsíc. Ožana pokračuje, že dalším bodem jednání byly koleje. 

Ministr školství řekl, že vidí potenciál do budoucna navýšit spolufinancování v poměru 

75 procent stát a 25 procent univerzity, což je lepší než současných 60 ku  40. Dále se 

diskutovalo téma atestace pro studenty LF. Bylo řečeno, že délka atestací by měla být 

diskutována a případně zkrácena v rámci různých oborů, aby bylo dostatek lékařů např. 

pediatrie, kde průměrný věk pediatra činí59 let. Dále Ožana prezentuje, že vláda 

schválila příspěvek na vědu a výzkum ve výši 35 mld. Kč pro rok 2020. Vládou je 

podporován jak aplikovaný výzkum, tak teoretický výzkum na, který by z těchto financí 

měla dokonce připadat většina. SK RVŠ z tohoto jednání vydala tiskovou zprávu. Na 

OU@LIVE vyšel článek kopírující tuto zprávu. 

Kvestor se vrací k termínu předložení koncepce týkající se rekonstrukce kolejí. Na 

minulém jednání přislíbil termín předložení září tohoto roku. Kvestor vysvětluje, že 

jednal na ministerstvu a potvrzuje využití možností ze strany ministerstva. 

Malach odešel. 
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Dále pokračuje kvestor, že již byla zřízena helplinka, aby byla možnost se vyjádřit 

k nedostatkům na kolejích. Pokračuje, že se již řeší zřízení Wi-Fi a oprava kotelny. 

Pokračuje Sochorová za EK. Ekonomická komise zasedala dnes před jednáním senátu. 

S ohledem na končící platnost Pravidel rozdělení institucionální části příspěvku ze 

státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace na OU pro období 2017-2019 ekonomická komise uzavřela své dnešní 

jednání s tím, že  vyzývá vedení univerzity k předložení rámcového záměr a základní 

koncepce nových "Pravidel" na další období, a to na červnovém zasedání AS OU. 

Kancléřka vysvětluje, že červnový termín není reálný, z důvodu kolize termínu zasedání 

AS OU a výjezdního zasedání kolegia rektora. Předpokládá se předložení pravidel na 

konci kalendářního roku. Sochorová požaduje září a upřesňuje, že EK nepožaduje plné 

znění pravidel, ale v první fázi pouze předpokládanou základní koncepci. Kancléřka 

souhlasí. 

Plevová děkuje za účast a ukončuje jednání v 15.07 hod. 

Zapsala: Murinová 

Verifikovala: Plevová, předsedkyně AS OU  

Ostrava 27. dubna 2019 

 

Příloha: Prezenční listina 
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