
Zápis z 247. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 14. 4. 2015 v Opavě 

 

Přítomni:  Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Šperka, Franěk, Čermák, 
Verner, Oborná, Kuric, Polok, Pilát, Slováček, Siostrzonek, Skácelík, Holzäpfl, 
Turečková 

Omluveni:  Burda, Tomanová, Kamrádová 

Neomluveni:  

Hosté: Tuleja, Engliš  

 
 

PROGRAM: 
 

1. Personální záležitosti 

a. Volba předsedy studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity 
v Opavě 

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

2. Různé 
 

 

 

 
Předseda AS SU dr. Slováček přivítal přítomné hosty a členy senátu. Požádal novou senátorku 
Ing. Kamilu Turečkovou o krátké představení. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Seznámil 
senátory s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili.   

1. Personální záležitosti 

a. Volba předsedy studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě 
 
Slováček: Požádal o návrhy na jmenování volební komise. 
 
Byli navrženi: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 
Gabriela Oborná 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro volbu předsedy 
studentské komory AS SU ve složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Gabriela Oborná 
  
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
18     0    0 



 
Komise si zvolila jako předsedkyni Doc. PhDr. Helenu Kolibovou, CSc. 
 
Kolibová: Požádala o návrhy kandidátů na předsedu studentské komory AS SU. 
 
Návrh kandidátů na předsedu studentské komory AS SU 
Jiří Skácelík 
Ing. Miroslav Kuric 
 
Kandidáti s návrhem souhlasili. 
 
1. kolo volby 
 
Volební komise seznámila členy studentské komory s postupem volby. Bylo vyhotoveno  
7 hlasovacích lístků. Následně proběhla tajná volba. 
 
Předsedkyně volební komise přečetla výsledky voleb: 
Počet přítomných voličů:  7 
Počet odevzdaných lístků:  7 
Počet neplatných odevzdaných lístků:  2 
Jiří Skácelík: 3 hlasy 
Ing. Miroslav Kuric: 2 hlasy 
 
Předsedkyně volební komise sdělila, že volba proběhla dle platné legislativy, nicméně předseda 
studentské komory nebyl zvolen, jelikož žádný z kandidátů neobdržel dostatečný počet hlasů. 
Podle vnitřních předpisů se bude volba opakovat. 
 
2. kolo volby 
 
Volební komise upřesnila postup volby. Bylo vyhotoveno 7 hlasovacích lístků. Následně 
proběhlo 2. kolo tajné volby. 
 
Předsedkyně volební komise přečetla výsledky voleb: 
Počet přítomných voličů:  7 
Počet odevzdaných lístků:  7 
Jiří Skácelík:  5 hlasů 
Ing. Miroslav Kuric:  2 hlasy 
 
Předsedou studentské komory AS SU byl zvolen Jiří Skácelík. 
 

b. Vyslovení souhlasu s návrhem na jmenování Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
 
V průběhu zasedání dorazila Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. Je tedy přítomno 19 členů AS 
SU. 
 
Rektor: Omluvil se za dodatečné předložení návrhu na člena Vědecké rady SU. Informoval, že 
jeden ze schválených kandidátů členství odmítl ze zdravotních důvodů. Proto oslovil prof. 
Geršlovou s návrhem členství ve Vědecké radě SU. Kandidátka s návrhem souhlasila. Je 
předsedkyní pracovní skupiny pro ekonomii Akreditační komise, proto se domnívá, že by mohla 
být přínosem pro Vědeckou radu SU.  



 
 
Diskuze: 
 
Slováček navrhl volební komisi ve stejném složení jako při volbě předsedy studentské komory. 
 
Všichni senátoři s návrhem souhlasili. Navržení kandidáti také s návrhem souhlasili. 
 
Návrh usnesení  
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro vyslovení souhlasu 
s návrhem na jmenování člena Vědecké rady SU ve složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Gabriela Oborná 
  
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
16     0    3 
 
Předsedkyní volební komise byla znovu zvolena Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 
 
Předsedkyně volební komise sdělila průběh volby. Následně proběhla tajná volba. 
  
Předsedkyně volební komise sdělila výsledky volby. 
 
Počet vydaných lístků: 19 
Počet odevzdaných lístků: 19 
Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.:   19 hlasů 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas k návrhu na jmenování člena 
do Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
  
2. Různé 
 
a. 
Polok: Informoval, že podle neoficiálních zpráv, které máme z legislativní komise ve vztahu 
k novele zákona o vysokých školách, je situace taková, že po schválení návrhu k 30. 3.  
a s přihlédnutím na schvalovací proces, který je zakotvený se očekává, že školský výbor si 
vybere maximální vyjednávací dobu na tento materiál, což je 60 dní. S přihlédnutím na další 
časový harmonogram nebude schvalovací proces uzavřen dříve, než v srpnu 2015. Znamená to, 
že nebude nový zákon platit od 1. 9. 2015, ale pravděpodobně až od 1. 9. 2016. 
 
b. 
Polok: Informoval o výjezdním zasedání z minulého týdne, kdy hlavní plénum SK RVŠ se 
vyjádřilo usneseními k situaci, která nastala v Keni, kde bylo pověšeno 117 studentů. Chceme, 
aby univerzitní půda bylo klidné místo ke studiu. 
  
c. 
Sedlář: Vznesl dotaz na pana rektora, jak to vypadá s rozpočtem. 
 



Rektor: Informoval, že se objevil požadavek z Institutu tvůrčí fotografie. Proto byla dnešní 
schůzka k rozpočtu s děkany přesunuta na 27. 4. 2015. Dále informoval, že požádal o sjednání 
schůzky s prof. Birgusem, kde bude vysvětlena celá metodika. O závěrech bude informovat 
vedoucí součástí a následně AS SU. Informoval, že je možné, že bude svoláno mimořádné 
zasedání AS SU, kde bude jednáno pouze o rozpočtu. V jednání jsou dvě varianty, a to princip 
solidarity, který byl praktikován doposud, nebo dojde k zásadní změně metodiky rozdělování 
prostředků.  
 
Siostrzonek: Vysvětlil, že ITF získává pro SU velký objem peněz, který byl doposud dělen mezi 
všechny součásti. Nyní nastala jiná situace, umělecké školy se cítily poškozeny tím, že 
nemohou získávat peníze za svou uměleckou práci.  Správně by FPF měla dostat 4.371 tis., 
Domnívá se, že pan rektor najde s prof. Birgusem společné řešení. 
 
Rektor: Konstatoval, že jako ekonom považuje požadavek prof. Birguse za zcela legitimní, ale 
bohužel to s sebou přináší také negativní důsledky. 
 
Engliš: Vysvětlil, jak MŠMT rozděluje finanční prostředky mezi jednotlivé vysoké školy. Tato 
metodika se zdá být diskriminační. Nicméně se takto prostředky rozdělovaly několik let. Nyní se 
zde objevil požadavek na rozdělování jiným způsobem, což by ale mohlo mít negativní dopady. 
 
Kolibová: Konstatovala, že ne všichni porozuměli informacím. Přivítala zaslání zpracovaného 
dokumentu po všech jednáních emailem s komentářem.  
 
Rektor: Konstatoval, že dokument bude určitě zpracována a zřejmě bude zpracována také 
prezentace s vysvětlením, aby bylo srozumitelné všem.  
 
Sedlář: Upozornil, že AS SU může hovořit o rozpočtu pouze na úrovni fakult, pak už je to 
záležitostí děkanů. 
 
Kolibová: Požádala o kopii článku z Lidových novin o SU. 
 
Franěk: Vznesl dotaz, že zde zaznělo, že nejsou stanoveny limity pro přijímací řízení pro příští 
rok. 
   
Rektor: Upřesnil, že sdělil, že jsme dostali pouze směrná čísla a tento materiál se bude teprve 
probírat na ČKR. Je zde několik variant. 
 
Engliš: Přiblížil, že oficiálně se jedná o návrh vysokým školám k dohadovacímu řízení. Materiál 
musí projít připomínkovým řízením, pak bude definitní.  
 
d. 
Rektor: Informoval, že provedl malou změnu ve výroční zprávě. Vždy byl předkládán AS SU a 
VR dokument obdobného znění, jako z MŠMT. Já jsem se inspiroval výročními zprávami jiných 
univerzit a zjistil jsem, že všechny VŠ chápaly osnovu z MŠMT jako orientační. Na vedení jsme 
se dohodli, že uděláme změnu. Text bude mít jednotnou podobu. Včera prorektor Török poslal 
návrh členům KR s termínem připomínek do 17. 4. 2015. Pak bude upravena pro VR, která 
proběhne 28. 4. a také pro jednání AS SU.  
 
e. 
Rektor: Informoval, že minulý týden pan ministr potvrdil účast na inauguraci rektora a děkanů 
FPF a OPF, které proběhne 26. 5. 2015 ve Slezském divadle v Opavě. Konstatoval, že místo 



konání je netradiční, ale bohužel v kostele sv. Václava se v tomto termínu koná koncert 
Janáčkova Máje. Seznam pozvaných hostů čítá kolem 350 hostů a Opava nedisponuje žádným 
takto velkým sálem. Domnívá se, že se jedná o prostor důstojný pro takovou akci. 
 
f. 
Polok: Informoval, že se bude konat dvoudenní workshop, jehož tématem jsou moderní výukové 
metody. Zúčastní se 5 osob. 
 
g. 
Slováček: Připomněl senátorům možnost svolání mimořádného zasedání AS SU na žádost pana 
rektora, o kterém budou všichni včas informováni. 
 
 
   
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 19. 5. 2015 ve 13 hodin v Opavě. 
 
 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 14. 4. 2015 
 
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 247. zasedání AS SU konaného dne 14. 4. 2015  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro volbu předsedy 
studentské komory AS SU ve složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Gabriela Oborná 
 
2. Předsedou studentské komory Akademického senátu byl zvolen Jiří Skácelík. 
 
3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro vyslovení 
souhlasu s návrhem na jmenování člena Vědecké rady SU ve složení: 

           Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 
           RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
           Gabriela Oborná 

4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje souhlas k návrhu  
na jmenování člena do Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 

 
 
 
 

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


