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Zápis ze zasedání AS OU 21. 10. 2019 

Číslo jednací: OU-94717/90-2019 

 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čech, Dvořáček, Dvořáková, Hireš, Hanusková, Honová, 

Kowaliková, Krausová, Krhutová, Krupa, Kusák, Malach, Murinová, Ožana, Paulíček, 

Plevová, Plešek, Pumprová, Rodek, Rumpel, Skýpala, Tichá, Theuer, Václavíková, 

Vaňková 

Hosté: Drozd, Fux, Lata, Šumberová 

Omluveni: Dolný, Ferdiánová, Kocur, Kubíčková, Kuděla, Pospěchová, Sochorová, 

Stanková, Velek 

Neomluveni: Dolana, Novotný, Slíž, Stanková 

Přítomných akademiků: 18 

Přítomných studentů: 8 

 

Program zasedání 

 

1. Schválení programu jednání AS OU 

2. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení 2017–2018  

3. Úprava statutu OU 

4. Návrh plánu realizace Strategického záměru OU na rok 2020 

5. Schválení převodu finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM (FF, PdF) 

6. Různé 

 

Předsedkyně AS OU Plevová zahájila v 13,05 hod. zasedání AS OU, přivítala přítomné 

senátory, vedení a paní kancléřku. Představila novou senátorku dr. Annu Krausovou z 

FSS.  
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Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

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

programu.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 2) Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení 2017–2018 

Komentář: První zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Ostravské univerzity 2016 (dále jen „Zpráva“) byla vypracována 

během podzimu 2017 a schválena na počátku roku 2018. Pro vypracování byla ve 

Zprávě použita poslední dostupná oficiální data o činnosti univerzity, a to data 

z Výroční zprávy o činnosti Ostravské univerzity za rok 2016. Zpráva byla vypracována 

v souladu s modelem excelence EFQM a doporučeními projektu IPN Kvalita. V souladu 

se zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon o vysokých školách“) a v souladu 

s vnitřním předpisem Ostravské univerzity s názvem Pravidla systému zajišťování 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity (dále jen „Pravidla 

systému kvality“) je povinna Ostravské univerzita vypracovat Zprávu jednou za pět let. 

Každoročně je dále Ostravská univerzita povinna tuto Zprávu aktualizovat o dodatek 

popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních (dále jen „Dodatek“). 

Předložený dodatek popisuje činnost Rady pro vnitřní hodnocení jakožto orgánu, který 

je garantem systému zajišťování kvality, změny v systému zajišťování a hodnocení 

kvality, vnější hodnocení kvality, vnitřní hodnocení kvality a plnění institucionálního 

rozvojového plánu Ostravské univerzity. S ohledem na skutečnost, že první Zpráva byla 

vypracována a schválena na jaře 2018 s daty za rok 2016, pokrývá tento Dodatek 

období roku 2017–2018 a vychází z dat schválených v rámci Výroční zprávy o činnosti 

Ostravské univerzity za roky 2017 a 2018. 

Přílohy: Příloha č. 1 Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2017–2018 
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Plevová předává slovo panu rektorovi, který žádá paní kancléřku Šumberovou o 

komentář. Kancléřka vysvětluje, že v roce 2016 vstoupil v platnost nový vysokoškolský 

zákon. Univerzita musí v pravidelných intervalech, které si sama určí (nejdéle však 

jednou za pět let) předkládat zprávu o vnitřním hodnocení. AS OU již dříve schválil 

v rámci Statutu OU v roce 2017, že Zpráva bude vypracovávána jednou za pět let. Každý 

rok však musí univerzita tuto zprávu dodatkovat. První zpráva se začala připravovat 

v roce 2017 s daty z roku 2016 a schválena byla v roce 2018. OU proto nyní připravila 

dodatek za období 2017-2018. Samotná Zpráva o vnitřním hodnocení má jinou 

strukturu než dodatek, který je více regulován ze strany zákona. Při vypracování Zprávy 

o vnitřním hodnocení byl použit Model excelence EFQM. Samotný dodatek má jinou 

strukturu. V dodatku je popsáno, jaké předpisy se za toto období přijaly. Další část se 

týká činnosti Rady pro vnitřní hodnocení. Jsou zde uvedeny seznamy studijních 

programů, které byly schváleny v rámci institucionální akreditace, seznamy 

projednaných studijních programů v rámci programové akreditace – takto komplexní 

informaci nemáme v žádném jiném oficiálním dokumentu OU. Poslední dvě sekce se 

věnují vnitřnímu a vnějšímu hodnocení. Dodatek projednala VR OU a schválila ji RVH 

OU. Teď je řada na AS OU. Dodatek ještě musí projednat Správní rada OU. 

Plevová děkuje a předává slovo Václavíkové za LK AS OU. Václavíkové chybí čísla 

opatření a směrnic pro lepší orientaci. Bylo přijato opatření rektora…Jaké? Rada pro 

vnitřní hodnocení přijala pravidlo, že maximální doba…. Ptá se, jaké pravidlo máme na 

mysli. Chybí dodat co to je za pravidlo. Dále se opakuje formulace „Vstoupilo v platnost 

pravidlo…“. Václavíková dále uvádí, že procházela Portál OU a chybí jí zápisy ze 

zasedání Rady pro vnitřní hodnocení. Zápisy jsou primárně na webu OU, dodává 

kancléřka. Portál je pouze dodatkové místo. Václavíková navrhuje používat pouze 

jedno nosné místo. Kancléřka upozorňuje, že by to mohlo být matoucí pro interní 

uživatele. Některé dokumenty musí být na veřejném webu ze zákona, na druhou stranu 

dokumenty interního charakteru není vhodné na veřejném webu zobrazovat. Uživatel 

by proto musel vždy vědět, které dokumenty kde najde. Pokud však vše bude vždy 

uloženo také na Portále, tak nebudeme nutit uživatele, aby vždy sledoval dvě místa. 

Chybějící zápisy na Portále budou doplněny, jedná se pouze o zpoždění v jejich 

vyvěšování. Dále kancléřka reaguje, proč nejsou uvedená konkrétní čísla ve zprávě. 
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Vysvětluje, že čísla se mohou změnit v případě, kdy se daná norma nemění 

prostřednictvím dodatku, ale komplexní změny. Plevová doporučuje zanechat číslování 

pro další dohledatelnost na odkazovaný dokument. Čísla budou doplněna, dodává 

rektor.  

Václavíková se ještě vrací k tématu a navrhuje místo slova „pravidlo“ použít, že se „rada 

usnesla“. Rektor OU souhlasí, bude opraveno a bude použita jazyková korekce. Honová 

navrhuje místo slova „pravidlo“ slovo „zásada“. 

Badošek, navrhuje použít u dokumentů na webu odkaz na dokument na Portále. 

Kancléřka vysvětluje, že toto řešení se ze strany CIT připravuje, nicméně aktuálně by to 

znamenalo, že dokumenty na webu nebudou v době, kdy se Portál každodenně v noci 

synchronizuje, dostupné, což u veřejných dokumentů není vhodné. 

Přišla Krhutová. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, v platném znění, schvaluje Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení 2017–

2018. 

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

AD 3) Úprava Statutu OU 

Komentář: Rektor OU předkládá AS OU návrh na úpravu Statutu OU, který pokrývá 

následující oblasti: 

- zrušení statusu Evropského výzkumného institutu sociální práce jako 

celouniverzitního vysokoškolského ústavu 

- Doplnění poplatku za posouzení zahraničního vzdělávání při přijímacím řízení 

- Doplnění možnosti, aby univerzita byla schopna nabýt darem/dědictvím cenné 

papíry 

- Odstranění povinnosti oslovit uchazeče, kteří nezaplatili v řádném termínu 

poplatek za přijímací řízení 
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- Dodání Rady pro komercializaci mezi poradní sbory OU 

Přílohy: Příloha č. 2. Návrh na úpravu Statutu OU v režimu změn 

- Zrušení statusu Evropského výzkumného institutu sociální práce jako 

celouniverzitního vysokoškolského ústavu 

Rektor zdůvodňuje, že jde o ústav ERIS, který byl dlouhá léta mimo FSS. Vzhledem 

k hodnocení OU, kde se hodnotí šest fakult a dva ústavy, je lepší převést ústav ERIS pod 

FSS. Pokud by ústav zůstal stále jako osamocené pracoviště, táhl by nás v hodnocení 

dolů. Poté po dohodě s ředitelem ERIS a děkankou FSS bude ERIS součástí fakulty FSS. 

Prorektor Drozd dodává, že by toto hodnocení netáhlo dolů jen univerzitu, ale také 

oblast sociální práce. Rektor dodává, že něco podobného se dělo na ostatních 

univerzitách. 

- Doplnění poplatku za posouzení zahraničního vzdělávání při přijímacím řízení 

Rektor žádá o komentář kancléřku, která prezentuje změny v dokumentu. Další změna 

souvisí s institucionální akreditací. Všechny univerzity, které mají institucionální 

akreditací, si musí samy ověřovat předpoklad pro pokračování studia v ČR po příchodu 

ze zahraničí. Jelikož OU získala institucionální akreditaci, je povinna ověřit podmínku 

zahraničního vzdělání k přijetí ke studiu. Zákon dovoluje vybírat poplatek za úkony 

související s tímto ověřením. Toto posouzení je relativně náročná procedura a vyžaduje 

proškolené zaměstnance a bylo by neefektivní proškolovat na každé fakultě 

zaměstnance na studijním oddělení, protože těchto žádostí nebude velké množství. 

Proto se vedení OU s fakultami dohodlo, že tuto proceduru bude provádět rektorát OU. 

Pro tento účel jsou nově určeny dvě administrativní pracovnice rektorátu. Částka za 

tuto proceduru zatím není stanovena. Bude dodána formou opatření rektora. 

- Odstranění povinnosti oslovit uchazeče, kteří nezaplatili v řádném termínu 

poplatek za přijímací řízení 

Kancléřka komentuje, že tato formulace je z dokumentu na základě požadavku fakult 

odstraněna jako nadbytečná a zbytečně svazující univerzitu. 

Plevová předává slovo zástupci LK AS OU Badoškovi.  
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Čl. 41, odst. 1: Badošek upozorňuje, že došlo k přečíslování (konkrétně přesun písm. c) 

na pozici e) a ptá se, zda nemůže dojít k nejasnostem při odkazovaní se v jiném 

dokumentu na Statut OU. Kancléřka ujišťuje, že nemůže.  

- Dodání Rady pro komercializaci mezi poradní sbory OU 

Prorektor Drozd komentuje, že v současné době vzniká Centrum pro transfer poznatků 

a technologií, systém pro koordinaci a servisní činnost související se zapojováním OU 

do aplikovaného výzkumu. Do budoucna bude OU motivovat pracovníky k zapojení se 

do aktivit v oblasti transferu výzvami, bude nutné rozhodovat o podpoře strategických 

projektů aplikovaného výzkumu atd. V průběhu přípravy interních dokumentů, bylo 

OU doporučeno, aby vznikl poradní orgán rektora složený z významných externích 

odborníků z oblasti aplikační sféry z MS kraje. Seznam členů nové rady bude předložen 

AS OU. Drozd je přesvědčen, že tito odborníci budou cíleně spolupracovat, zapojovat 

se do aktivit a budou také pomáhat vyhledávat vhodné partnery v regionu. 

Václavíková se ptá, jak velký orgán to bude, jak často se bude scházet a jaká bude 

finanční zátěž. Prorektor Drozd dodává, že se jedná o čestné funkce. Rada se bude 

scházet jednou až dvakrát ročně. Předpokládá se 8-9 členů. 

- Doplnění možnosti, aby univerzita byla schopna nabýt darem/dědictvím cenné 

papíry 

Rektor předává slovo panu kvestorovi. Kvestor konstatoval, že existuje reálná možnost 

získání akcií pro OU od zahraničního dárce. Tuto věc po stránce technického provedení 

již řešil s kompetentními pracovníky ČSOB. Nabývání cenných papírů veřejnými 

vysokými školami je z důvodu jejich ochrany regulováno Zákonem o VVŠ, především z 

důvodu rizika možného poklesu ceny CP. Tato záležitost je současně řešena i ve Statutu 

OU, jehož dosavadní znění případnému nabytí akcií brání. Naši právníci proto 

přeformulovali znění příslušného bodu Statutu v tom smyslu, že BEZÚPLATNÝ převod 

jakýchkoli akcií/cenných papírů formou daru či dědictví je možný. Nově navrhované 

znění předmětného článku zní: OU může úplatně nabývat pouze cenné papíry vydané 

státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, anebo cenné papíry 

obchodní korporace, do které OU vložila majetek.   
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Plevová otevírá diskuzi. Badošek děkuje za vysvětlení kvestorovi a ptá se na Čl. 25: Ve 

stávajícím statutu je bodů 6, v nynějším předkládaném jen 5. Kancléřka komentuje, že 

jeden bod chybí a že je to chyba. Chybí jednací řád Vědecké rady. Dokument se 

aktualizoval ve staré šabloně. Platí tedy, že v Čl. 25 platí starý formát Statutu OU se 

všemi šesti body. 

Badošek se ptá na vyjádření právníka, které má být před schválením AS OU dodán. AS 

OU obdržel toto vyjádření až dnes dopoledne po její urgenci, dodává Plevová. Rektor 

se omlouvá, že vyjádření právníka bylo dodáno až dnes před jednáním. Samotnou 

změnu Statutu OU připravovalo právní oddělení. 

Plevová otevírá diskuzi. Dotazy další nejsou. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách, v platném znění, schvaluje návrh na úpravu Statutu OU v rektorem 

předloženém znění s doplněním bodu jednací řád Vědecké rady v čl. 25. 

Výsledek hlasování: pro: 26, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 4) Návrh plánu realizace Strategického záměru OU na rok 2020 

Komentář: Jako každoročně touto dobou v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o 

vysokých školách předkládá rektor Akademickému senátu plán realizace Strategického 

záměru OU na rok 2020. Po vzoru z minulého roku je do tohoto dokumentu zapracován 

průběžný stav plnění jednotlivých opatření z předchozích let prostřednictvím 

barevného značení. 

Příloha č. 3. Plán realizace Strategického záměru OU na rok 2020 

Kancléřka komentuje, že tento dokument vyplývá ze zákona o VVŠ. Tento dokument se 

zpracovává každoročně. Minulý rok se vedení OU rozhodlo, tento dokument 

připravovat v členění podle toho, v jaké fázi jsou jednotlivá opatření a to formou 

barevného odlišení. Nově navržených opatření je minimum, jelikož celé období 

strategického záměru se blíží ke konci. Kancléřka s pověřením rektora žádá AS OU o 
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hlasování per rollam týkající se nově požadované přílohy ze strany MŠMT týkající se 

hodnocení podle Metodiky 17+. Ministerstvo požaduje doložení přílohy k plánu 

realizace, která by měla specifikovat misi a vizi v oblasti výzkumu OU na další období.  

Rektor vstupuje s komentářem, že důležitou úlohu v akademické oblasti dnes hraje 

Metodika 17+. Poslední jednání bylo před třemi týdny. Rektor pokračuje, že jestliže 

budeme hodnoceni podle této metodiky, tak potřebujeme vědět, podle čeho budeme 

hodnoceni.  

Prorektor Drozd pokračuje, že MŠMT chce nástin dlouhodobého záměru v oblasti VVI 

v souvislosti s M17+. Drozd vysvětluje, že dle nově implementované Metodiky 17+ 

(prorektoři projednávali koncem září na MŠMT) budeme příští rok hodnoceni 

mezinárodním evaluačním panelem v modulech 3–5. Aby bylo posouzení komplexnější 

a nehodnotilo se pouze zpětně do roku 2018, kdy ještě nebyly známy parametry 

modulů, bylo navrženo některé strategické kroky, které je nutno nastavit a doposud na 

OU nebyly realizovány (např. strategie Open Science), začlenit do tohoto dokumentu 

pro MŠMT tak, aby byla jasná vize směřování OU (doporučeno MŠMT). Předkládaný 

dokument je na rozdíl od dlouhodobého záměru obecnější a obsahuje tyto čtyři 

základní pilíře. 

 Silné a stabilní excelentní týmy 

 Zvyšování kvality v oblasti doktorského studia 

 Kvalitní transfer 

 Kvalitní řízení lidských zdrojů v oblasti VVI 

Plevová se ptá, jakou formou bude zapracováno do plánu realizace. Bude dodáno jako 

příloha, dodává kancléřka. Dnes bude dokument zaslán s tím, že termín vyjádření by 

byl 29. 10. Drozd navrhuje, že dotazy můžou členové AS OU posílat průběžně. 

Václavíková vysvětluje, že 22.10 musí být vyhlášeno hlasování per rollam. Kancléřka 

poté otevírá předmětný dokument přímo na jednání. 

Drozd komentuje a zmiňuje jednotlivé body dokumentu: 

 Mise a vize OU 

 Cíle OU v obecné rovině 
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 Dokumenty, které souvisí s touto problematikou  

 Nástroje, kterými toto chceme dosáhnout. 

Plevová děkuje a otevírá diskuzi. Plevová žádá kancléřku o vložení přílohy na Portál OU. 

Plevová připraví dokument pro hlasování per rollam, který v nejkratším čase zašle 

senátorům. Rektor děkuje za vstřícnost AS OU.  

Badošek se ptá na bod na str. 12 bod 3.1.6: Kancléřka komentuje, že tento bod je od 

začátku od roku 2016. S fakultami bylo domluveno, že by bylo vhodné jednotně 

prezentovat celoživotní vzdělávání na celouniverzitním webu. Dříve nebyla jednotná 

prezentace celoživotního vzdělávání. OU chce předělat nabídku celoživotního 

vzdělávání. Bude nově koordinace ze strany rektorátu. Plevová se ptá na slovo „řízení“, 

aby to nevypadalo, že rektorát chce řídit. Řízení bude jenom ve smyslu metodického 

sjednocení, dodává kancléřka. Bude nově zřízen katalog přednášek, který bude nabízen 

veřejnosti. Tímto způsobem bude udržován kontakt také se středními školami. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 3 písm. i) zákona o vysokých školách schvaluje 

plán realizace Strategického záměru OU na rok 2020.  

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 5) Schválení převodu finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM (FF, PdF) 

Komentář: Z důvodů plánovaných rekonstrukcí budov evidovaných v majetku OU 

užívaných vybranými fakultami (FF – budova D+DM, budova E, PdF – bud. S) a nutnosti 

zajištění financování stavebních prací předložili děkan FF a děkan PdF k rukám rektora 

samostatné žádosti o schválení převodu prostředků v uk. A+K (zdroj 1100) mezi 

Fondem provozních prostředků (FPP) a Fondem reprodukce investičního majetku 

(FRIM). V případě FF se žádá o převod prostředků ve výši 20.000.000,- Kč, v případě PdF 

se žádá o převod prostředků ve výši 4.000.000,- Kč. 

 

Přehled stavu zůstatku prostředků ve FPP a FRIM k 30.9.2019 (tis. Kč): 
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Fakulta Stav FPP 

k 30.9.2019 

(zdroj 1100) 

Stav FRIM 

k 30.9.2019 

(zdroj 1100+ 

1190+9100) 

Poznámka 

11 LF 31.397 16.199  

20 FSS 2.879 -36 Záporný zůstatek FRIM bude pokryt 

k 31.12.2019 nečerpaným kapitálovým 

příspěvkem na r.2019 

25 FF 23.693 9.782  

31 PřF 28.091 12.042  

45 PdF 36.340 2.524  

50 FU 9.511 -349 Záporný zůstatek FRIM bude pokryt 

k 31.12.2019 nečerpaným kapitálovým 

příspěvkem na r.2019 

90 R, vč. 8x 10.636 39.408  

91 UK 493 1.745  

92 CIT 5.012 33  

94 IT4I 1.604 813  

96 EVISP 43 0  

Odpisy 

2019 

0 10.257  

celkem 149.699 92.418  

 

Na základě uvedených specifických potřeb fakult OU rozhodl rektor OU o vyhovění 

žádostí děkana FF i děkana PdF o převodu prostředků mezi fondy FPP a FRIM v plném 

rozsahu. 

Dle článku 5, bod 15., přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidla hospodaření OU – je nutno 

rozhodnutí rektora o převodu mezi fondy schválit také AS OU. 

Kvestor komentuje, že v souladu s přílohou 4 statutu, děkan Jarmara a děkan Antonín 

požádali o umožnění převodu (přebarvení) finančních prostředků FPP na FRIM. 
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V případě PdF se jedná o 4 mil. V případě FF je to 20 mil. Jedná se o formální záležitost, 

dodává kvestor.  

Plevová čte vyjádření EK AS OU k danému převodu s tím, že EK AS OU nemá k tomuto 

kroku žádné výhrady. Plevová otevírá diskuzi. Dotazy nejsou. 

Hlasování  

Usnesení: V souladu se zněním článku 5, bod 15., přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidla 

hospodaření OU – AS OU z důvodu specifických potřeb fakult OU (FF, PdF) schvaluje 

rozhodnutí rektora o přesunu finančních prostředků v uk. A+K (zdroj 1100) z Fondu 

provozních prostředků (FPP) do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) a to 

v případě FF ve výši 20.000.000,- Kč, v případě PdF ve výši 4.000.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: pro: 26, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 6) Různé 

Rumpel se ptá na Studijní a zkušební řád Čl. 53, Odst. 3 bod b). Ve standardním 

zkušebním plánu je, že student musí vykonat státní doktorskou zkoušku a mít publikace 

ve WOS. Rumpel pokračuje, že první 4 semestry je příprava do studia. Publikace od 

studenta lze očekávat někdy ve třetím roce studia. Rumpel požaduje, aby státní 

doktorská zkouška byla někdy v polovině studia, aby se mohl dále soustředit na 

doktorskou práci. Rumpel navrhuje související dokument prostudovat. Komentuje další 

body c), d), e). Rumpel navrhuje ponechat pouze bod e). Rumpel vysvětluje, že k dané 

změně se přiklánějí i další kolegové z fakulty. 

Rektor děkuje za přínosné informace, předá toto prorektorovi Zářickému s tím, že se 

bude projednávat na dalším jednání. Pan rektor navrhuje přípravu nového dokumentu 

s novým návrhem ze strany Rumpela.  

Plevová vstupuje s tím, že student může vykonat děkanský termín, pokud si student 

zapíše opět předmět. Pokud se jedná o předmět v letním semestru a ještě před státní 

závěrečnou zkouškou, tak je student na rok zastaven. Bylo by vhodné, kdyby student 

před SZZ mohl mít v daném výjimku a mohl vykonat děkanský termín v daném 

semestru. Rektor navrhuje dát podněty proděkanům. 
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Dvořáček navrhuje, že by bylo vhodné, navrhnout konkrétní body, které chceme 

změnit. 

Kancléřka vstupuje, že studijní a zkušební řád je momentálně otevřený k 

připomínkování. Zvažují se dvě varianty – novelizace a úplně nové znění. Proto je nyní 

ideální čas pro zasílání podnětů a to skrze proděkany pro studium. Pokud se bude 

jednat o nové znění, bude jeho příprava náročnější a dojde ke změně později. Pokud to 

bude novelizace, tak dokument bude připraven dříve. Nejdříve tedy v prosinci, dodává 

kancléřka. 

Václavíková se ptá vedení OU, v souvislosti s hodnocením zaměstnanců, zda je 

dopracován systém výkonových ukazatelů. Václavíková komentuje, že již dříve žádala 

CIT, aby tajemníkům byl sdělen systém, jak se data generují, protože stávající systém 

neodpovídá ani kalendářnímu roku, ani akademickému roku. Vygenerovaná výuková 

zátěž také neodpovídá realitě, je tedy možné, že se zde generují i jiné hodnoty, než jsou 

vloženy v rozvrhových akcích. Analogicky překlápka ze systému EVID a PUBL není jasná 

(podle jakého algoritmu se data překlápí?). 

Kancléřka odpovídá, že se aktuálně intenzivně pracovalo na katalogu pracovních pozic, 

který byl důležitý pro vnitřní mzdový předpis i kariérní řád. Nyní byly zahájeny práce na 

úpravě systému hodnocení. Jeho návrh bude projednáván s děkany na výjezdním 

zasedání velkého kolegia rektora v prosinci. Byla již projednána databáze třetí role 

(bude odděleno z databáze PUBL). Nově bude změněn systém zadávání dat do PUBLu, 

vysvětluje kancléřka. Do nového PUBLu budou mít přístup jen určití zaměstnanci. 

Drozd vysvětluje, že data v PUBLu jsou v současné době zatížena velkým množstvím 

chyb, protože zadávání probíhá nejednotně. Kromě filtrování při každoroční předávce 

dat do PUBL, neprobíhala doposud žádná komplexní kontrola systému. Tím, že tři roky 

není financování dle RIV, chybí v databázi řada výsledků, některé jsou duplicitní. 

(primárně jsou zodpovědní autoři). Při kontrole PUBL, kterou rektorátní oddělení 

začalo provádět od května 2019, došlo k opravám zhruba ve 400 položkách (z období 

2016-2018). Z tohoto důvodu bude efektivnější, aby do databáze PUBL nebyly 

zadávány data autory výsledků, ale proškolenými osobami. 
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Václavíková doplňuje, že požadavek souvisí také s propojením se STAGem a s EVIDem. 

Nepožaduje kontrolu jen pomocí PUBLu.  

Rumpel se ptá na multikriteriální hodnocení akademiků. Zmiňuje tyto body: 

 Výuka 

 Věda a výzkum 

 Třetí role  

 Podíl na administrativě 

 Rumpel navrhuje dodat „služba akademické komunitě“ (psaní posudků, 

oponentura doktorských prací, recenze do časopisů, atd.).  

Počítá se s tím, dodává kancléřka. Bude se to v hodnocení brát v úvahu. 

Tichá se ptá na zápis EK AS OU na další bod v něm zmíněný: 

Ekonomická komise na zasedání 15. 4. 2019 prezentovala požadavek na vedení 
univerzity k předložení rámcového záměru a základní koncepce nových "Pravidel" na 
další období, a to na červnovém zasedání AS OU – tento termín však byl vedením OU 
označen za nereálný. Následně byl tedy EK AS OU navržen zářijový termín, se kterým 
vedení OU souhlasilo. (viz zápis 
https://dokumenty.osu.cz/osu/asou/zapis_asou_20190415.pdf).  
V září ale požadovaný materiál předložen nebyl, zasedání se z důvodu absence 
podkladů k jednání nekonalo. EK AS OU tedy předpokládala, že požadovaný materiál 
bude předložen na říjnové zasedání AS OU.  
Ekonomická komise vyjadřuje znepokojení nad nedodržením domluvených termínů a 
zejména obavy z absence tak zásadního materiálu, jako je příprava nových Pravidel 
rozdělení institucionální části příspěvku. EK požadovala v září předložit obecné 
seznámení se se záměrem a v první fázi pouze předpokládanou základní koncepci 
sestavování Pravidel, nicméně ani toto nebylo předloženo.  
S ohledem na změny v pravidlech financování vysokých škol, kdy Ukazatel P bude nově 

rozšířen o dva body financované dříve v F a jehož rozdělení Pravidla OU nijak 

systematicky neřešila (což pak mj. vedlo k dohadům o jeho přidělení fakultám), je nutné 

Pravidla OU zásadně aktualizovat. EK se obává časového skluzu v jejich projednávání.  

Rektor vstupuje do diskuze s tím, že nejspíš došlo ke špatné komunikaci EK AS OU 

s děkanem LF. Již na výjezdním zasedání velkého kolegia rektora v červnu byl ze strany 

https://dokumenty.osu.cz/osu/asou/zapis_asou_20190415.pdf
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vedení OU prezentován návrh nových pravidel rozpočtu. O těchto pravidlech bylo 

jednáno opět v září na velkém kolegiu rektora a byla k tomu svoláno speciální jednání 

děkanů s tím, že s ohledem na navázání navrhovaných pravidel více na strategii 

univerzity a fakult, navrhují děkani odložení těchto pravidel o rok, až bude přijat nový 

strategický záměr. Pro rok 2020 se použijí původní pravidla s mírnými úpravami. 

Plevová se ptá, jak souvisí dané s děkanem LF. A vysvětluje, že EK AS OU není složena 

ze senátorů LF, ale ze senátorů AS OU, tedy senátorů různých fakult. Rektor dodává, že 

požádá ještě jednou děkany o distribuci informací v rámci fakult. 

Kvestor dodává, že až bude mít v průběhu listopadu nové informace, poté je ochoten 

se sejít s EK AS OU a vše prodiskutovat. Vysvětluje, že vnitřní pravidla rozdělení financí 

zůstávají stejná a že případné upřesňující pokyny od ministerstva ještě nedorazily. 

Krhutová se ptá na diskuzi z jara ohledně příspěvků fakultám (LF a PdF). Pokud tedy 

pravidla zůstanou stejná, zda příspěvky zůstanou stejné. 

Rektor vysvětluje, že o příspěvcích se bude teprve jednat. Pokud bude dohoda jiná, 

bude představena AS OU. Pokud ji AS OU schválí, pak budou příspěvky jiné. Kvestor 

dané potvrzuje, že se o daném teprve bude jednat. Proběhne jednání s děkany a 

tajemníky. Krhutová navrhuje osobní setkání s EK. Kvestor souhlasí. 

Ožana informuje, že se minulý týden účastnil jednání u kulatého stolu. Ministerstvo má 

novou strategii pro studenty doktorského studia, která vejde v platnost od roku 2021. 

Ministerstvo chce omezit počet studentů, kteří nedokončí studium. V současné době 

dokončí pouze 40 % studentů. Jedná se o novém finančním zázemí pro studenty. 

Ministerstvo vyhlásilo nový projekt (OPVVV), jehož výsledky budou a můžou být 

použity v dizertační práci studenta. 

Václavíková odešla. 

Prorektor Drozd doplňuje, že podmínky soutěže byly nastaveny tak, že doktorští 

studenti by měli na 50 % v rámci projektu pracovat na jiném tématu. To se nelíbilo 

vedoucím práce. Podmínky byly upřesněny s tím, že doktorand pokračuje v tématu své 

práce. Témata projektů mohou být příbuzná s tématem dizertační práce. Proto se týmy 

OU zapojí do tohoto projektu.  
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Plevová děkuje za účast a ukončuje jednání v 14.48 hod. 

Zapsala: Murinová 

Verifikovala: Plevová, předsedkyně AS OU  

Ostrava 27. října 2019 

 

Veškeré přílohy uvedené v zápise z jednání jsou vloženy na Portálu. 

 

 

 

 

 

 


