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Zápis z 252. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 24. 11. 2015 v Opavě 

 

Přítomni:  Sedlář, Kolibová, Höflerová, Verner, Polok, Oborná, Čermák, Pilát, Curylo, 
Skácelík, Turečková, Bernatík, Kamrádová, Siostrzonek, Franěk, Vojtal, Kuric, 
Tomanová 

Omluveni:  Slováček, Šperka, Burda, Holzäpfl 

Neomluveni:  

Hosté: Tuleja, Martínková 

  
 

PROGRAM: 
 

1. Legislativní záležitosti 

a. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty  
v Karviné 

2. Různé 

 

 
Místopředseda AS SU Mgr. Siostrzonek, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil 
senát za usnášeníschopný. Seznámil senátory s programem jednání. Všichni senátoři  
s programem souhlasili.   
 

1. Legislativní záležitosti 

a. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty  
v Karviné 

 
Siostrzonek: Informoval, že předložením materiálu byl pověřen předsedkyní AS OPF RNDr. 
Franěk, Ph.D. 
 
Franěk: Informoval, že kontrolou statutu byly zjištěny chyby ve formulacích a změny byly 
provedeny v čl. 2 odst. 5 a v čl. 20 odst. 2. 
 
Diskuze:  
 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje X. Změnu Statutu Slezské univerzity 
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
18     0    0 
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2. Různé 

a.  
Siostrzonek: Požádal Karin Martínkovou o krátké představení vizí v oblasti PR. 
 
Martínková: Krátce se představila. Sdělila, co se plánuje v průběhu roku a jaké změny se 
chystají. Informovala, že příští rok nás čeká 25. výročí SU a budeme tímto směrem vést veškeré 
úsilí. Sdělila, že příští rok bude plný událostí a celý rok se ponese v logu 25 let. Doplnila, že je 
naplánována úprava jednotného vizuálního stylu SU, aby lépe odpovídal vnitřním potřebám SU, 
abychom se prezentovali jako univerzita jdoucí s dobou, otevřená apod. Sdělila, že jistě 
zaregistrovali nový absolventský portál a snažíme se být ve styku s našimi absolventy. K naší 
potěše tuto záležitost zaregistrovala i média. Chceme tyto služby rozšiřovat. Druhý komunikační 
proud, na kterém chceme pracovat je spojení s našimi studenty, kteří mají v tuto chvíli statut 
budoucích studentů a chceme pro ně připravit aktivity, aby si přáli u nás studovat. Informovala, 
že o těchto aktivitách budou senátoři informováni. Také informovala, že byla založena pracovní 
skupina k 25 letům SU napříč součástmi. 
 
Kolibová: Vznesla dotaz, zda by mohla několika slovy říct jaká je vize SU. Hovořilo se o SU, že 
je univerzitou regionální, malou, vzniklá na zelené louce. 
 
Martínková: Image SU vznikla na zelené louce, je regionální, malá. SU charakterizoval dobře 
pan rektor na zahájení akademického dne v Karviné, a charakterizoval ji jako mladou dámu. 
Není to dáma v letech, ale ví, co chce. 
 
Kolibová: Vznesla dotaz, zda-li charakteristika „dáma“ je vhodné. 
 
Tuleja: Konstatoval, že pod pojmem dáma nechápe dámu v letech, ale pro něj každá žena je 
dámou. 
 
Martínková: Reagovala, že je myšlena dáma či žena, se kterou je nutné počítat. Budeme hledat 
pro ten rok tvář SU, a budeme hledat charakterový typ, který bude odpovídat mladé dynamické 
ženě. 
 
Vojtal: Konstatoval, že personifikace je krásná, ale dáma, až jí bude 90, bude ještě? 
 
Tuleja: Konstatoval, že dnes viděl královnu Alžbětu na koni a pořád je dynamická. 
 
Martínková: Doplnila, že určitě bude zrát a bude se rozvíjet. Dáma je status ženy a je to dáno její 
výchovou, vzděláním apod. 
 
Kolibová: Doporučila zvážit název, aby bylo džendrově nespecifikováno. 
 
Höflerová: Konstatovala, že by doporučovala se ohlížet na typ textu, který budeme používat. 
Publicistický, odborný, umělecký. Kdybychom oslovení rozlišovali podle funkce textu, bylo by to 
dobré.  

  
Kamrádová: Vznesla dotaz k pracovní skupině k 25 letům SU. Kdo ji tvoří? 
 
Tuleja: Doplnil, že iniciativa byla z jeho strany a v prvním kole oslovil děkany, kteří nominovali 
členy za fakulty. Pracovní skupinu povede vedoucí vztahů s veřejností. 
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Martínková: Doplnila, že za OPF byli nominování Ing. Labudková a proděkan Lebiedzik, za FPF 
– Mgr. Urbánková a Dr. Siostrzonek, za FVP – Mgr. Cetkovský a dále zástupce archivu Mgr. 
Marková. MÚ zatím nominaci nesdělila, rektor bude jednat s panem ředitelem Smítalem. 
Prozatím jsou v kontaktu s Dr. Jelšovskou. 
 
Čermák: Vznesl dotaz, zda-li se plánuje změna vizuálního stylu? 
 
Tuleja: Informoval, že byla požádána firma, která na manuálu pracovala již dříve  
o změnu. Obdrželi podklad, v čem chceme, aby byly změny provedeny. Plánujeme i změnu 
webového portálu,  ale i změnu struktury webu.  
 
Martínková: Doplnila, že dojde zřejmě i ke změně barev, ale ne nějak výrazně. Spíše dojde  
ke zpestření. 
 
b. 
Sedlář: Vznesl připomínku, zda-li by bylo možné dostávat zápisy z předchozích senátů 
v kratších časových úsecích, a to do 14 dnů od zasedání. Dále  vznesl připomínku k zápisu z AS 
SU č. 250, kdy jsme hlasovali  o odvolání předsedy AS SU a usnesení neodpovídá výsledkům 
hlasování. Navrhl, aby zápis byl do 14 dnů rozeslán a umístěn na webu. Je nutné zápis č. 250 
opravit.  
 
c. 
Skácelík: Poděkoval za studenty za účast na nedělní akci na Albertově. 
 
Tuleja: Konstatoval, že Albertov byl pro něj velkým zaplesáním srdce. Měl pocit, že naši studenti 
nemají vůbec zájem co se děje v naší republice.  Dal sice k akci záštitu, ale do poslední chvíle 
nevěděl, jaký bude program tohoto jednání. Podle odhadů se akce zúčastnilo kolem 3000 lidí.  
 
d. 
Polok: Informoval o proběhlé akci studentské komory RVŠ. Konala se Konference 4.0 s nosným 
tématem praxe a prostupnost bakalářského a navazujícího magisterského programu studia. Za 
studenty se účastnila Dominika Nová, Tereza Bílá a Aneta Borová. Z pověření Komise pro 
vysokoškolskou samosprávu (KVS) moderoval workshop Praxe a studium, kde po odborné 
stránce referoval své zkušenosti prorektor Petr Šulc z Vysoké školy Škoda auto. KVS se 
dohodla, že prohodí pořadí mezi workshopem a konferencí, tudíž na jaře se bude konat 
Konference 5.0 a na podzim Workshop. Další téma jarní konference bude upřesněno na 
prosincovém zasedání RVŠ. Všichni účastníci hodnotili Konferenci kladně a své zkušenosti 
uvedli do zprávy, která bude předána prorektorovi pro studijní záležitosti.  
 
e. 
Tuleja: Podal informace k rozpočtu na rok 2016. ČKR měla jednání s předsedou vlády, kdy se 
snažila přesvědčit pana předsedu, aby naplnil slib, který dal, a to, aby VŠ dostaly stejnou výši 
objemu prostředků jako loni. V tuto chvíli to vypadá, že stejný objem nedostaneme. Problém je 
v tom, že podle zpráv, které máme z MŠMT, se našlo v rezervách z různých projektů, které 
nebyly dočerpány asi půl miliardy. Při prvním projednávání rozpočtu došlo k tomu, že rozpočtový 
výbor do kapitoly vysoké školy přidal dalších 200 milionů korun.  Vypadá to, že proti minulému 
roku bude v rozpočtu VŠ chybět 200 – 250 milionů korun. Jednu z těch částek bude 
pravděpodobně chtít MŠMT převést ještě v letošním roce. Na SU by mělo přijít asi 17,6 milionů 
korun.  Tyto peníze ovšem budou určeny pro dofinancování rozpočtů pro příští rok. Již hovořil 
s děkany FVP a FPF a ti souhlasí. Pokud tato částka přijde, bude převedena do fondu 
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provozních prostředků a příští rok je přidáme k rozpočtu jednotlivých součástí. Jedná se zatím 
pouze o informaci a do jednání příštího senátu bychom měli vědět podrobnosti. 
 
Bernatík: Doplnil, že si není jistý v této situaci, zda-li je to zrovna ten fond, kam se dají převést 
peníze a nemusíme z něj odvádět daně. 
 
Tuleja: Konstatoval, že prověří tuto záležitost. 
 
f. 
Tuleja: Informoval o srazu absolventů OPF. Velmi ho potěšilo, že dorazilo cca 600 absolventů 
OPF a myslí si, že organizátoři z OPF si zaslouží pochvalu, protože tam nebyl jediný problém a 
zvládli to výborně. Upozornil na nový absolventský portál absolvent.slu.cz.. 
 
Také zmínil, že Reprezentační ples proběhne 19. 2. 2016 v Kulturním domě Na Rybníčku od 20 
hodin. 
 
Sedlář: Podotkl, že  v tomto termínu jsou zde jarní prázdniny.  
 
Tuleja Doplnil, že kapacita je 200 párů, a jedná se o reprezentační ples, tudíž i v tomto duchu se 
tento ples bude ubírat. 
 
g. 
Kolibová: Vznesla dotaz, kdy bude zpívání na schodech: 
 
Vojtal: Upřesnil, že termín bude na webu do konce tohoto týdne. 
 
Příští zasedání akademického senátu se bude konat 8. 12. 2015 v Opavě ve 13 hodin. 
 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 24. 11. 2015 
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 
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Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 252. zasedání AS SU konaného dne 24. 11. 2015  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje X. Změnu Statutu Slezské 
univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

 
 

 

 
 

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 
     místopředseda AS SU 


