
Zápis z 246. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 17. 3. 2015 v Karviné 

 

Přítomni:  Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Kamrádová, Šperka, Franěk, 
Čermák, Verner, Oborná, Kuric, Polok, Pilát, Slováček, Tomanová 

Omluveni:  Siostrzonek, Burda, Skácelík, Holzäpfl 

Neomluveni:  

Hosté: Tuleja, Kania, Török, Gongol, Engliš, Řihák, Kůs,  Koštuříková, Šimáková 

 
 

PROGRAM: 
 

1. Personální záležitosti 

a. Vyjádření se k návrhu na jmenování prorektorů Slezské univerzity v Opavě 

b. Vyslovení souhlasu s návrhem rektora na jmenování Vědecké rady Slezské 
univerzity v Opavě 

2. Legislativní záležitosti 

a. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě 

b. Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě 

c. I. Změna Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity  
v Opavě 

3. Studijní záležitosti 

a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském  
a doktorském studijním programu Matematika  

4. Různé 
 

 

 
Předseda AS SU Mgr. Slováček, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát  
za usnášeníschopný. Seznámil senátory s programem jednání.  
 
PhDr. Vojtal vznesl dvě připomínky k programu:  
 
1. program nerespektuje obvyklé pořadí 
2. senát k návrhům prorektorů nevyjadřuje souhlas, pouze se k nim vyjadřuje. 
 
Slováček: ad 1) pořadí bylo změněno s ohledem na vhodnost představení nově přítomných 
prorektorů hned na začátku zasedání. Ad 2) připomínka je zcela na místě, nicméně jsem se 
držel způsobu, jakým byl bod programu uváděn v minulosti, při sestavování programu jsem se 
v tomto řídil praxí z minulých let. Připomínka je to však oprávněná. Navrhuji tedy schválit 
program se zachováním neobvyklého řazení jednotlivých bodů a s úpravou formulace v prvním 
bodě podle připomínek dr. Vojtala.  
 



Senát vyjádřil souhlas s programem v navrženém novém znění.    
 

1. Personální záležitosti 

a. Vyjádření se k návrhu na jmenování prorektorů Slezské univerzity v Opavě 
 
Rektor Tuleja: Informoval, že od 1. 3. 2015 pověřil řízením úseků prorektorů prof. RNDr. 
Miroslava Engliše, DrSc., Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D. a RNDr. Gabriela Töröka, Ph.D. Prof. 
Englišovi nabídl pozici prorektora pro vědu a zahraniční styky tak, jak uvedl po volbě rektora. 
Současně bylo rektorem oznámeno, že prof. Engliš bude působit v pozici statutárního zástupce 
rektora SU. Dr. Gongol s ním působil ve vedení OPF na pozici proděkana pro studium, proto mu 
nabídl pozici prorektora pro studijní a sociální záležitosti. Také zmínil jeho právní vzdělání, což 
je pro tuto pozici přínosem. Dr. Török je člověk, který má řadu zkušeností s vedením projektů,  
a proto rektor dospěl k závěru, že oblast rozvoje je oblast, kterou mu může svěřit.  
 
Diskuze: 
 
Sedlář: Vznesl dotaz, proč jsou na webu SU zapsáni již noví prorektoři, když dosud nejsou 
jmenováni, ale pouze pověřeni. 
 
Tuleja: Omluvil se, že došlo k chybnému uvedení a nebylo doplněno „pověřeni vedením“. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě bere na vědomí návrh na jmenování prorektorů 
Slezské univerzity v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
17     0    0 

 

b. Vyslovení souhlasu s návrhem na jmenování Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
 
Slováček: Konstatoval, že hlasování musí být tajné. 
 
Tuleja: Informoval, že požádal jednotlivé děkany součástí SU a ředitele MÚ, aby navrhli členy  
do Vědecké rady SU. Návrhy si prostudoval a souhlasil s nimi. Vědecká rada je sestavena tak, 
aby odpovídala z hlediska odbornosti profesorskému a habilitačnímu řízení v těch oborech,  
ve kterých probíhají. 
 
Kolibová: Vznesla dotaz, jaké je procentuální rozložení těch, kteří pokračují ve členství a nových 
členů a také jaké je genderové rozdělení.  
 
Engliš: Informoval, že se spíše řídili individuálními profily, než pokračováním či nepokračováním 
v členství. Následně sdělil, že je navrženo 36 % externích členů a genderový poměr je 6 % žen 
vs. 94 % mužů. Dále také doplnil, že 23 navržených pokračuje v členství a 12 navržených je 
nových členů. 
  
Sedlář: Konstatoval, že v zákoně je stanoveno, že nejméně jedna třetina členů musí být z jiných 
institucí než zaměstnanci dané vysoké školy. 
 
Slováček: Požádal o návrhy na členy volební komise a současně navrhl dr. Sedláře. 



Dále byl navržen: Ing. Kuric a Ing. Kamrádová navrhla Dr. Piláta. 
Všichni navržení s nominací souhlasili. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje volební komisi pro vyslovení souhlasu k návrhu 
na jmenování Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Miroslav Kuric 
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 
 
Pro:    Proti:     Zdrželi se: 
14    0     3 
 
Komise si zvolila za svého předsedu RNDr. Sedláře. 
 
Sedlář: Informoval o průběhu hlasování. Konstatoval, že bude rozdán pouze jeden hlasovací 
lístek, o členech však bude hlasováno samostatně. Rozdal hlasovací lístky. 
 

Vydaných volebních lístků:    17 

Odevzdaných volebních lístků:  17 

Prof. RNDr.  Jiří Bičák, DrSc.   17 hlasů 

Prof. PhDr. Vladimír Birgus   17 hlasů 

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.  16 hlasů 

Prof. RNDr.  Martin Černohorský, CSc. 15 hlasů  

Prof. RNDr. Martin Daňo, Ph.D.  16 hlasů 

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.  17 hlasů 

Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.  15 hlasů 

Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.  16 hlasů 

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.   16 hlasů 

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.  11 hlasů 

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  13 hlasů 

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.   15 hlasů 

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.  17 hlasů 

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.   17 hlasů 

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.  16 hlasů 

Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.  16 hlasů 

Prof. JUDr.  Jan Kuklík, DrSc.  16 hlasů 

Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.   16 hlasů 

Doc. MUDr. Rostislav Maďar, PhD.  17 hlasů 

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. dr.h.c. 14 hlasů 



Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.  16 hlasů 

Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.  17 hlasů 

Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.  16 hlasů 

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.  17 hlasů 

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.  17 hlasů 

Prof. RNDr. Ĺubomír Snoha, DSc., DrSc. 17 hlasů 

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.   16 hlasů 

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  17 hlasů 

Doc. Ing. Mara Štefánková, Ph.D.  17 hlasů 

Prof. Mgr. Jindřich Štreit   17 hlasů 

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.  16 hlasů 

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  16 hlasů 

Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.  17 hlasů 

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.   16 hlasů 

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  14 hlasů 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas k návrhu na jmenování 
Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
   

2. Legislativní záležitosti 

a. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě 

b. Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě 

Tuleja: Informoval, že materiál reflektuje vývoj jednotlivých pracovišť. Konstatoval, že v této 
chvíli má Akademická poradna SU jednoho pracovníka a Vztahy s veřejností dva pracovníky. 
Jelikož Mgr. Novotný podal výpověď a jeho pracovní poměr k 30. 5. 2015 končí, uvažovali,  
co s těmito pracovišti dál. Univerzitní pracoviště o jednom pracovníkovi je zbytečné  
a nepředpokládá se jejich další rozvoj. Akademická poradna bude tedy přesunuta pod 
prorektora pro studijní a sociální záležitosti. Nedojde k žádnému propouštění zaměstnanců. 
Vztahy s veřejností budou podléhat přímo pod řízení rektora. Informoval, že v pátek byl 
zveřejněn inzerát na pozici tiskového mluvčího SU. Tento člověk by měl mít zkušenosti s médii, 
a měl by pro výběrové řízení vypracovat jako podklad strategii mediálního rozvoje SU. Další 
změnou je vypuštění oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů. Toto oddělení není 
osazeno pracovníky. Dále se z čl. 17 vypouští odst. 4. Informoval, že se po svém nástupu  
do funkce rektora rozhodl, že rozhodovací pravomoci ředitele MÚ budou dány do roviny 
rozhodovacích pravomocí děkanů fakult. Ke stejným krokům bylo přistoupeno také u vedoucího 
CIT a vedoucí Univerzitní knihovny SU. Tato pracoviště budou mít svá samostatná ekonomická 
střediska. Důvodem je zefektivnění chodu. Tiskový mluvčí bude také členem Kolegia rektora. 

Diskuze:  
 
Kolibová: Vznesla dotaz, že v minulosti byla Akademická poradna SU osazena dvěma lidmi  
a fungovala dvě centra. Jedno v Opavě a jedno v Karviné. Jak to bude s kompetencemi? 



 
Tuleja: Konstatoval, že vše bude spadat pod prorektora pro studijní a sociální záležitosti. Doplnil, 
že centrum v Karviné nepracuje minimálně dva měsíce, jelikož Mgr. Bednarski ukončil pracovní 
poměr k 31. 12. 2014. 
 
Hoflerová: Vznesla dotaz, v čem spočívá ekonomická samostatnost těchto dvou pracovišť 
(Univerzitní knihovny a CITu). 
 
Tuleja: Konstatoval, že tato univerzitní pracoviště doposud neměla svůj samostatný rozpočet, 
ten byl zahrnut pod úsekem kvestora. Nyní budou samostatná a budou nakládat s finančními 
zdroji samostatně. 
 
Höflerová: Vznesla dotaz, na základě čeho jim budou prostředky stanovovány? 
 
Tuleja: Doplnil, že prostředky byly stanoveny již dříve, ale nyní budou dány, kam ve skutečnosti 
patří. Změna se provádí pro větší transparentnost při jednání s jednotlivými děkany. Vše bylo 
projednáno v Kolegiu rektora. Nikdo neměl žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje X. Změnu Statutu Slezské univerzity  
v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
17     0    0 

 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Organizační schéma Slezské univerzity 
v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
17     0    0 
 

c. I. Změna Pravidel zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě 

Tuleja: Informoval, že v čl. 3 odst. 1 se vypouští, že „práce jsou odevzdávány v tištěné  
i elektronické podobě“ vypouštíme slůvko „elektronické“, abychom nevyžadovali něco po 
studentech 2x. Jedná se o zjednodušení. 

 
Diskuze: 
 
Pilát: Vznesl dotaz, zda, pokud bude oponentem práce, se dostane znovu ve Stagu k této práci? 
 
Engliš: Odpověděl, že pokud bude pracovníkem univerzity, tak ano. Existuje však i repozitář 
závěrečných prací, kde je možné i vyhledávat.    
 
Čermák: Vznesl dotaz ohledně příloh např. programy na CD, zda se oponent dostane 
k materiálu ve Stagu. 
 
Engliš: Konstatoval, že pokud jde o materiál, který není tištěný, např. u výstupů sochařů apod. je 
možné odevzdat jako součást práce práci na CD. Ale není to povinností.  



 
Návrh usnesení  
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje I. Změnu Pravidel zveřejňování 
závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě  
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
17     0    0 

 

3. Studijní záležitosti 

a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském  
a doktorském studijním programu Matematika 

 

Sedlář:  Informoval, že tento materiál je předkládán každý rok. Druhé kolo přijímacích zkoušek 
matematika je obdobné kolu prvnímu, je jen rozšířeno o anglický studijní doktorský program,  
na který matematika získala akreditaci v loňském roce. 

 
Diskuze: 
 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení  
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
17     0    0 

 

4. Různé 
 
a. 
Slováček:  Informoval, že v souvislosti s ukončením členství v AS SU Ing. Radima Řiháka bude 
informovat RVŠ o nástupu náhradníka na tuto pozici. Dopis bude odeslán do konce tohoto 
týdne. V souvislosti se zánikem mandátu byly vyhlášeny doplňovací volby do AS SU na OPF. 
  
b. 
Řihák: Informoval o přerušení svého studia. Poděkoval za pětiletou spolupráci všem 
zainteresovaným a senátorům, ať už členům současného grémia, či dalším „ex“senátorům, 
s nimiž měl tu čest spolupracovat, jednak z pozice „řadového senátora“, stejně tak z pozice 
předsedy SK AS SU, či delegáta za SU v SK RVŠ. Současně informoval, že pravomoci delegáta 
za SU v SK RVŠ bude přebírat kolega senátor Pavel Polok, který se několika posledních jednání 
SK RVŠ s Ing. Řihákem z pozice náhradníka účastnil. Poté podal dílčí informace z březnových 
jednání Legislativní komise RVŠ, jichž se účastnil a kde byl (a následně v dalších týdnech dále 
bude) předmětem jednání „návrh textu vyhlášky o akreditacích“, jakožto podzákonný předpis  
k  novele zákona o VŠ. Zmínil se o nemalém pozitivu osobních účastí na jednáních Legislativní 
komise RVŠ z důvodu možnosti cíleného připomínkování důležitých bodů vyhlášky členy této 
komise, přičemž ponechání textu v předkládaném znění by mělo v jistých ohledech přímý  
a nemalý dopad zejména na regionální vysoké školy. Tento fakt následně přiblížil na několika 



konkrétních příkladech/záměrech ministerstva v návrhu vyhlášky uváděných. Závěrem vyjádřil 
přesvědčení v úspěšného a dobrého nástupce na pozici předsedy SK AS SU, popřál senátorům 
hodně zdaru v dalších jednáních a vyslovil přání, aby Slezská univerzita byla vidět a stala se 
pozitivně mediálně známou také dále než za hranicemi měst Opavy a Karviné. Tomu všemu 
mohou, dle jeho slov, bez pochyb taktéž senátoři svými aktivitami přispívat a také Ing. Řihák se 
vyjádřil, že v rámci možností se o totéž bude dále snažit.   
 
c. 
Polok: V krátkosti informoval o výjezdním jednání Studentské komory RVŠ, které proběhlo 
v minulém týdnu v Lednici. Hlavním bodem jednání bylo programové prohlášení SK RVŠ  
na funkční období 2015 - 2017, kde se odráží vize, strategické směřování SK RVŠ v součinnosti 
s celou RVŠ a také teze, jak rozšiřovat povědomí o působnosti a aktivitách SK RVŠ ve vztahu 
k akademickým obcím, odborné i laické veřejnosti. Senátor Polok taktéž podal informaci  
o plánovaném workshopu pro delegáty SK RVŠ a akademické senátory studentských komor 
českých vysokých škol, které se uskuteční koncem dubna v Ostravě, za spolupráce SK RVŠ  
a dvou ostravských univerzit. Podotkl, že snahou bude vyjednat možnost účasti více 
studentských senátorů a „zpřístupnit“ tuto zajímavou akci pořádanou v našem regionu 
(obsahově směřovanou do „moderních výukových přístupů“) většímu počtu zainteresovaných 
osob ze SU.  
   
 
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 14. dubna 2015 ve 13 hodin v Opavě. 
 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 17. 3. 2015 
Za správnost:  
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 246. zasedání AS SU konaného dne 17. 3. 2015  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě bere na vědomí návrh na jmenování 
prorektorů Slezské univerzity v Opavě 

2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje volební komisi pro vyslovení souhlasu 
k návrhu na jmenování Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Miroslav Kuric 
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 

3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas k návrhu na jmenování 
Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 

4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje X. Změnu Statutu Slezské 
univerzity v Opavě 

5. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Organizační schéma Slezské 
univerzity v Opavě 

6. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje I. Změnu Pravidel o zveřejňování 
závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě 

7. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
        předseda AS SU 


