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Zápis z výjezdního zasedání AS PřF OU 15.-16. 9. 2015

Prezenční listina

Přítomni: Červeň, Lenart, Mucha, Nezval, Rumpel, Smolka, Škarpich, Václavíková,
Žáček J., Žáček M., Živný, Horáček, Kočí, Žihala, Hradecký (host), Konečná (host),
Drobík (host), Ševčík (host), Káňová (host)

Omluveni: Koníček, Mácha, Vajgl, Kolář, Pyszko, Schenk, Stupka

Přítomných studentů: 3

Přítomných akademiků: 11

Průběh jednání:

1. Kontrola výsledků hlasování per-rollam

Václavíková požádala Červeně a Nezvala, aby zkontrolovali výsledky hlasování
per-rollam na základě vytištěných emailů. Z kontroly vyplynulo, že výsledky (20
pro, 1 se nezúčastnil) souhlasí.

2. Informace ze zasedání Akademického senátu OU

Václavíková senátory stručně infromovala o zasedání AS OU, především v sou-
vislosti s tvorbou dlouhodobého záměru – strategického plánu, a jeho vztahu
k v budoucnosti žádaným VVV projektům. K tématu proběhla diskuze, hlavními
výtkami byla nekonkrétnost a obecnost plánu. Václavíková uvedla, že některé
dotazy byly diskutovány rovněž na AS OU a odkázala senátory na zápis ze zase-
dání AS OU. Rumpel doplnil, že participoval na tvorbě DZ a na dotazy, týkající
se oblasti, na které spolupracoval, zodpověděl.

Václavíková obeznámila senátory s návrhy kolegy Máchy ohledně DZ (Mácha byl
ze zasedání omluven a připomínky zaslal mailem):

• Výzva k větší konkrétnosti byla diskutována i na AS OU, nicméně není možné
detailně plánovat na období 5 let. Václavíková tlumočila vyjádření vedení
OU, že tento dokument stále není schválený (lze jej do říjnového zasedání
AS OU doplnit) a i po schválení se bude v dalších letech doplňovat.

• Vedení OU si klade za cíl stát se akreditovanou institucí, počet doktorských
studentů v poměru s Bc. a Mgr. studentů je těžko konkrétně stanovovat,
nicméně cílem je, aby byl navržen vhodný poměr a zároveň se zachovala
plasticita a variabilita v souvislosti s demografickým vývojem.

3. Shrnutí současného stavu PřF a výhled od budoucna

Děkan Hradecký představil prezentaci o současném stavu PřF a vizích fakulty
v příštích letech.
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(a) Nové složení vedení kateder (zklamání z nízkého zájmu o pozice vedoucích
kateder mimo Ostravskou univerzitu).

(b) Důležitost celoživotního vzdělávání, zvláště se zaměřením na středoškolské
učitele:

i. představení vývoje oddělení a možné směry rozvoje,
ii. kroky do budoucna, ke kterým proběhla diskuze:

• personální složení a změny – jeden člověk, který by se věnoval na
celý úvazek,

• vyřešení režií a financování na úrovni fakulty i univerzity,
• možnosti využití projektů VVV,
• vytvoření konkurence pro stávající rekvalifikační kurzy, firmy zabý-

vající se školeními atd.,
• otázka prostor.

(c) Představení personální struktury PřF.

4. Představení oblasti vědy a doktorského studia

Proděkan Ševčík informoval senátory o současném stavu i vizích fakulty v oblasti
vědy a doktorského studia.

(a) Úprava a modernizace hlavních směrů výzkumu.

(b) Vysvětlení a zdůraznění RIVu (motivace k publikování v Q1 a snaze o exce-
lenci, výzva ke srovnání na úrovni fakult a kateder v rámci ČR).

5. Studijní oblast

Proděkanka Konečná stručně informovala o studijní oblasti. Jelikož výsledky stu-
dijní oblasti hovoří o tom, že počty uchazečů a studentů klesají a budou dlou-
hodobě klesat, tak musíme udržet oblast studia, ale budeme se muset věnovat
dalším oblastem jako je CŽV a věda.

Proděkanka Konečná vyzvala ke komunikaci s jednotlivci (či potenciálně vzniklou
komisí) ohledně oblasti studia. Proběhla diskuze ke kvalitě studia, klesající kvality
studentů a možnostech jak negativní trend zvrátit.

Václavíková tlumočila informace z AS OU, kde byla diskutována otázka možnosti
zaměřit se na potenciální zahraniční studenty ze zemí jako je Arábie, Čína, Balkán,
pro které bychom mohli být atraktivní (po vzoru polských univerzit).

6. Internacionalizace

Proděkan Drobík představil základní cíl – rozvíjet náš dobrý obraz nejen v ČR,
ale i v zahraničí. Pro zahraniční studenty musí být akreditovány obory v AJ, pro
určité krajiny může být v budoucnu studium u nás zajímavé a atraktivní z důvodu
nízkých nákladů (doprava, ubytování, jídlo...)
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Drobík také poukázal na nutnost zainkoropovat mobility do studijních plánů
i v bakalářských a magisterských programech. Postupnými kroky k vytýčenému
cílyiby také měly být kurzy v angličtině i pro studenty ve studijních oborech
akreditovaných v ČJ.

7. Metodika tvorby rozpočtu PřF OU

Tajemnice Káňová stručně připomenula způsob tvorby rozpočtu PřF OU a vyzvala
senátory k diskuzi.

Senátoři se dotázali na možnost financování literárních zdrojů. Poté proběhla
diskuze k možnostem komunikace mezi tajemnicí a zástupci ekonomické komise
AS PřF.

Děkan oznámil záměr vytvořit pozici referenta pro CŽV. Byl oznámen záměr
personálně posílit projektové oddělení, zvláště v kontextu koordinace projektů
VVV.

8. Stipendijní komise

Předseda stipendijní komise, Živný, seznámil senátory s cíli stipendijní komise,
členy i způsobem rozhodování. Rovněž představil, za jakým účelem mohou být
využity peníze ze stipendijního fondu (vužití na ohodnocení nadstandardně ak-
tivním doktorandům (na návrh školitele je nutno zaslat vedoucím oborových rad,
kteří je postupují děkanovi). Poté proběhla diskuze o možnosti využití stipendij-
ního fondu ke kompenzaci zdravotního pojištění studentům doktorského studia,
kteří překonali hranici 26 let věku. Živný odpověděl, že tato otázka byla v rámci
stipendijní komise diskutována, spolu s dalšími inovacemi, ale zatím zůstává
v diskusní rovině.

Konečná specifikovala, že stipendia pro „pomocné vědecké síly“ nemusí být vyu-
žita pouze na vědu. Václavíková vyzvala senátory, aby měli na paměti, že existuje
stipendijní fond a přemýšleli o tom, jak jej efektivně využít.

9. Různé

• Václavíková navrhla otevřená zasedání senátů v Atriu jednou, nebo dvakrát
ročně, aby bylo představeno, jaká je agenda senátu, což by mohlo přilákat
studenty do aktivního zapojení do života fakulty. AS PřF oceňuje snahu
vedení o zapojení studentů do života fakulty formou inovované imatrikulace,
dne univerzity, zútulnění Atria atd. a v tomto duchu s otevřeným zasedáním
souhlasí.

• Při příležitosti imatrikulace proběhne představení akademické komory se-
nátu AS PřF. V této souvislosti Václavíková požádala senátory z řad akade-
miků i studentů, aby se setkání zúčastnili.

• Zástupci studentské komory, v reakci na impulzy studentů s cílem zajistit
příjemnější prostředí pro studenty, tlumočili žádost na
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– háčky na kabelky na dámských toaletách,
– úpravu provozní doby studoven.

Káňová sdělila, že požadavky na drobné úpravy (háčky na toaletách) je
možné řešit přímo s ní.

• Proděkan Drobík seznámil senátory s akcemi, které vedení plánuje pro po-
pularizaci. Zmíněna byla Imatrikulace (Drobík představil myšlenku nové
podoby imatrikulace), Akademický den OU v Dolní oblasti Vítkovic, nefor-
málně v odpoledních/večerních hodinách, Přírodovědné čtvrtky – v Atriu
budou probíhat přednášky zajímavých řečníků pro studenty, akademiky
i veřejnost, Celofakultní Vánoční večírek s přítomností doktorských stu-
dentů, THP pracovníků atd.)
Proděkan Drobík také vyzval k zapojení do celouniverzitních aktivit, jako
např. Noc vědců a vyzval k vlastním nápadům a iniciativám z řad akade-
mických pracovníků, studentů atd.

• Děkan Hradecký seznámil senátory s novým logem univerzity.

• Děkan Hradecký představil senátorům vizualizované plány na rekonstrukce
budov (budova na Chittusiho ulici - rekonstrukce prostor Atria, budova A
v centru – kompletní rekonstrukce). Uvedl, že na základě plánu se budou
hledat vhodné finanční prostředky, pravděpodobně z operačních programů.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 12. října 2015 od 13:00 v zasedací
místnosti KFG, Chittusiho ul.

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF

Verifikoval: Zuzana Václavíková, předseda AS PřF
Ostrava, 29. září 2015
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