
  

Zápis z 268. mimořádného zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě  
konaného dne 25. 7. 2017 v Opavě 

 

Přítomni:  Bernatík, Hosáková, Sedlář, Verner, Vojtal, Durczak, Kupčík, Pavlík, Siostrzonek, 
Kvíčala, Pilát, Robenek, Rykalová, Turečková, Chromčáková 

Omluveni:  Hušek, Rabasová, Kováč, Mučková, Majerová, Skácelík, Urbanec 

Neomluveni:  

Hosté: Engliš, Koštuříková, Růžičková, Janiš, Tuleja 

   
 
PROGRAM: 
 

1. Legislativní záležitosti 

a. Řád přijímacího řízení Slezské univerzity v Opavě 

b. Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
Slezské univerzity v Opavě 

c. III. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 

d. Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací na Slezské univerzitě v Opavě 

e. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě  

f. Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě 

g. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů uskutečňovaných 
Slezskou univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským ústavem 

h. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské 
univerzity v Opavě 

i. Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě 

j. Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě 

k. Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě 

l. Statut Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

m. Volební řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

n. Jednací řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

o. Jednací řád Vědecké rady Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

p. Disciplinární řád pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

q. Studijní a zkušební řád doktorského studia Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v 
Opavě 

r. Statut Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

s. Volební řád Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 



  

t. Jednací řád Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 

u. Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Obchodně podnikatelské fakulty, 
Slezské univerzity v Opavě 

v. Statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

w. Jednací řád Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 

x. Volební řád Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 

y. Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

z. Disciplinární řád pro studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 

aa. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

 

2. Ekonomické záležitosti 

a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem pro rok 2017 

3. Studijní záležitosti 

a. Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2017/2018 

b. Požadavky ke státním závěrečným zkouškám 

c. Požadavky k souborným zkouškám z matematiky 

4. Různé 
 
 
 
Ing. Bernatík, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát  
za usnášeníschopný. Je přítomno 15 členů senátu. Seznámil členy senátu s programem jednání. Všichni 
s programem souhlasili.   
 

1. Legislativní záležitosti 
a. Řád přijímacího řízení Slezské univerzity v Opavě 

 
Rektor: Informoval, že body a. – j. již byly projednány na minulém zasedání AS SU. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Řád přijímacího řízení Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15      0     0 



  

b. Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
Slezské univerzity v Opavě 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských 
a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

c. III. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje III. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské 
univerzity v Opavě 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
d. Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací na Slezské univerzitě v Opavě 

 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných 
prací na Slezské univerzitě v Opavě 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
e. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě 

 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Řád habilitačního řízení ke jmenování profesorem 
na Slezské univerzitě v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 
 



  

f. Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

g. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů uskutečňovaných 
Slezskou univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským ústavem 
 

Engliš: Požádal o doplnění druhého odstavce – že se vztahuje na studenty matematického ústavu - že se 
vztahuje i na „doktorské studijní programy realizované fakultami“. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských 
studijních programů uskutečňovaných Slezskou univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským ústavem s 
připomínkou 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

h. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností  
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské 
univerzity v Opavě 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností Slezské univerzity v Opavě 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

i. Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity 
v Opavě  



  

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

j. Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Slezské 
univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
k. Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě 

 
Rektor: Konstatoval, že tento materiál nahrazuje materiál z roku 1999. Týká se především studentů 
Matematického ústavu. Požádal prof. Engliše o představení materiálu. 
 
Engliš: Doplnil, že materiál se týká pouze studentů Matematického ústavu. Disciplinární řád musí 
schvalovat akademický senát a MÚ nemá svůj senát, tudíž je předkládáno AS SU. Tento řád je dosavadní 
platný doplněný či upravený dle požadavků novely vysokoškolského zákona. V tomto duchu pak byly 
zpracovány i disciplinární řády fakult. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity 
v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
l. Statut Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

 
Bernatík: Konstatoval, že tento materiál byl projednán již na minulém zasedání AS SU. Rektor ve svém 
stanovisku nevznesl žádnou připomínku. 
  
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Statut Fakulty veřejných politik, Slezské 
univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 



  

 
m. Volební řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

 
Bernatík: Dle stanoviska rektora byla navržena změna v čl. 1 bod 1. Jedná se pouze o formální úpravu. 
 
Janiš: Doplnil, že došlo ke změně a doplnění, že pokud je zaměstnanec studentem a zároveň zaměstnancem, 
musí si vybrat, za kterou komoru chce do senátu kandidovat. S navrženou úpravou souhlasí.  
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Volební řád Akademického senátu Fakulty 
veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

n. Jednací řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 
 

Bernatík: Konstatoval, že dle stanoviska rektora je navržena stejná formální úprava. 
  
Janiš: Doplnil, že došlo k doplnění formulace textu navrženého na minulém zasedání AS SU, že 
neobsazené mandáty se započítávají. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Akademického senátu Fakulty 
veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

o. Jednací řád Vědecké rady Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 
 

Bernatík: Konstatoval, že dle stanoviska rektora je nutné opravit v čl. 6 odst. 2 a 3 – kde je uvedeno „návrh 
tohoto statutu ….“, má být „návrh tohoto jednacího řádu ….. „“ . 

 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty veřejných 
politik, Slezské univerzity v Opavě s připomínkou 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15      0     0 
 
 



  

p. Disciplinární řád pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 
 

Bernatík: Konstatoval, že dle stanoviska rektora je vhodné čl. 4 odst. 6 – označit nově jako odstavec 2 a 
změnit pořadí dále. Stávající text odst. 5 změnit v následujícím znění „Student má právo do 30 dnů ode dne, 
kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí. Písemnou žádost předkládá děkanovi 
fakulty.“ nahradit textem odpovídajícím terminologii zákona o vysokých školách v platném znění: „Proti 
rozhodnutí se student může odvolat do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Podání odvolání má odkladný účinek. 
Odvolacím správním orgánem je rektor.“. S předloženou připomínkou dr. Janiš souhlasí.  

 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Disciplinární řád pro studenty Fakulty veřejných 
politik, Slezské univerzity v Opavě s připomínkou 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

q. Studijní a zkušební řád doktorského studia Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity  
v Opavě 
 

Bernatík: Informoval, že se jedná o nově předložený vnitřní předpis a rektor neměl připomínek. 
 

Janiš: Doplnil, že předpis je aktualizován v návaznosti na novelu VŠ zákona. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád doktorského studia Fakulty 
veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
 

r. Statut Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě 
 

Bernatík: Informoval, že dle stanoviska rektora nejsou k tomuto materiálu žádné připomínky. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Statut Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě   
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 



  

s. Volební řád Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 
 

 Koštuříková: Informovala, že dojde k přesunu pasáže týkající se volby děkana z Volebního řádu AS OPF 
do Jednacího řádu OPF.  
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Volební řád Akademického senátu Obchodně 
podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě s připomínkou 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se:   
15     0     0 
 

t. Jednací řád Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 
 

Koštuříková: Konstatovala, že zde bude tedy přesunuta pasáž o volbě a odvolání děkana. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Akademického senátu Obchodně 
podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě s připomínkou 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
u. Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Obchodně podnikatelské fakulty 

Slezské univerzity v Opavě 
 

Koštuříková: Konstatovala, že je předložen v nezměněné podobě. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád doktorských studijních 
programů Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

v. Statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 
 

Vojtal: Informoval, že se jedná o nový materiál. Materiál prošel revizí právního oddělení a připomínky byly 
zapracovány. V minulém týdnu materiál schválil fakultní senát. 



  

Bernatík: Doplnil, že rektor k těmto materiálům neměl připomínky 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě  

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 
 

w. Jednací řád Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 
 

Bernatík Konstatoval. Že ze strany rektora nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Akademického senátu Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
x. Volební řád Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 

v Opavě 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Volební řád Akademického senátu Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
y. Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 



  

 
z. Disciplinární řád pro studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity  

v Opavě 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Disciplinární řád pro studenty Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 
aa. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Filozoficko-

přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 
 
Bernatík: Konstatoval, že dle stanoviska rektora je vhodné čl. 4 odst. 5 vypustit ustanovení ve znění: 
„Předseda je volen z členů oborové rady nadpoloviční většinou všech jejich členů“, neboť toto ustanovení 
není v souladu s § 47 zákona o vysokých školách v platném znění a může být zavádějící. S úpravou ve znění 
této připomínky přítomný zástupce dr. Vojtal souhlasí. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských 
studijních programů Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
15     0     0 

 

2. Ekonomické záležitosti 

 
a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem pro rok 2017 

 
K jednání se připojil RNDr. Sedlář. Nyní je přítomno 16 členů AS SU. 

 
Rektor: Vysvětlil, proč dochází k tak rychlé změně po schválení rozpočtu. S odchodem ministryně 
Valachové SU obdržela podíl z roku 2016. Bylo rozhodnuto, že tuto částku rozdělíme podle stejných 
pravidel a tzn. podle podílu na ukazateli kvality. Vedoucí součástí s tímto rozdělením souhlasili. Prostředky 
budou použity na mzdové prostředky formou mimořádných odměn a výkonnostních odměn do 31. 12. 2017.  
 
Kvestorka: Doplnila, že v původním návrhu byl podíl knihovny OPF ponechán na knihovně jako celku, 
nyní je správně zařazeno podíl karvinské knihovny na OPF. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 



  

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace 
součástem pro rok 2017 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
16     0     0 
 

3. Studijní záležitosti 

 
a. Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2017/2018 

 
Bernatík: Konstatoval, že tyto materiály byly projednány na minulém zasedání AS SU. 
 
Engliš: Konstatoval, že Matematický ústav nemá akademický senát, proto je nutné materiály předkládat 
velkému senátu. Informoval, že oproti minulému zasedání k žádným změnám nedošlo. 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní plány matematických oborů  
pro akademický rok 2017/2018 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
16     0     0 
 

b. Požadavky ke státním závěrečným zkouškám 
 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Požadavky ke státním závěrečným zkouškám  
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
16     0     0 
 

c. Požadavky k souborným zkouškám z matematiky 
 

Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Požadavky k souborným zkouškám z matematiky 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
16     0     0 

 

 



  

4. Různé 

a. 

Tuleja: Informoval, že proběhla diskuse ohledně financování veřejného vysokého školství. Stanovisko ČKR 
hovoří o tom, že je zde nebezpečí posunutí začátku akademického roku. Na poslední ČKR bylo 
diskutováno financování vysokého školství. Paní ministryně před časem informovala, že do školství půjde 
4,5 miliardy korun, nicméně podle informací bylo zatím poskytnuto pouze 100 milionů korun. Pokud na 
konci srpna nebude v rozpočtu přidána jakákoli další částka, která by adekvátně odpovídala potřebám VŠ, 
navrhují, aby došlo k posunutí akademického roku s tím, že by se argumentovalo, že nemáme dostatek 
financí, abychom zabezpečili chod celého akademického roku.  Konstatoval, pokud toto bude stanovisko 
všech vysokých škol, tak se tomu bránit nebude, nicméně se nedomnívá, že jsou to kroky správným směrem. 
Druhým návrhem bylo nepodepsat smlouvy o realizaci ESF a ERDF projektů, s čímž všichni členové 
vyslovili nesouhlas. 

Pilát: Vznesl dotaz, jaký tedy bude postup? 

Rektor: Konstatoval, že počkáme do konce srpna. Další jednání proběhne 6. září a bude diskutováno a 
rozhodnuto o dalším postupu. 

Vojtal: Vznesl dotaz, zda-li se ČKR rozhoduje většinovým hlasováním? 

Rektor: Konstatoval, že ano. Každopádně toto má smysl pouze v případě, že bude souhlasit 100% členů 
nejen většina. 

b. 

Bernatík: Otevřel diskusi ohledně volebního a jednacího řádu AS SU. Upozornil, že předkladatelem 
jednacího řádu je dle zákona člen senátu, tedy kterýkoliv z nich. Informoval, že je připraven ve verzi, kterou 
nyní předloží členům senátu včetně jeho zaslání v elektronické formě. Poděkoval za zaslané náměty a 
připomínky. Postup na těchto řádech byl konzultován s vedením univerzity, kde průběžně informoval o 
stavu vývoje práce na těchto řádech.  

Sedlář: Konstatoval, že dle jeho názoru je čerpáno z několika zdrojů a nejsou tam souvislosti. Některé věci 
si odporují.  

Bernatík: Konstatoval, že materiál bude rozdán fyzicky a po ukončen í zasedání rozeslán také elektronicky. 
Tento materiál nepředkládá předseda senátu, ale jakýkoli člen AS SU. Požádal senátory, aby si materiály 
přečetli a připomínky k tomuto materiálu zaslali nejpozději do neděle 30. 7. Materiál je nutné předložit 
rektorovi k vydání stanoviska v příštím týdnu. S dr. Sedlářem se domluvil na operativním řešení jeho 
připomínek bezprostředně po ukončení tohoto zasedání.  

c. 

Bernatík: Informoval, že přišli na chybu ve Statutu SU, který je již registrován MŠMT. Bude iniciovat 
změnu Statutu - v čl. 6 způsob volby kandidáta na rektora stanoví volební řád. Změna Statutu SU bude 
předložena na zasedání AS SU 8. 8. 2017. 

Rektor: Konstatoval, že vzhledem k čerpání dovolené je nutné materiály ke stanovisku zasílat kvestorce, 
která je pověřena zastupováním. 

Příští mimořádné zasedání Akademického senátu se bude konat dne 8. 8. 2017 v 10 hodin v Opavě. 

 
Zapsala: 
Zuzana Moravcová 
Za správnost: 
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. 
 



  

Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 

U S N E S E N Í 
 

z 268. mimořádného zasedání AS SU konaného dne 25. 7. 2017  
 

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Řád přijímacího řízení Slezské univerzity v Opavě 

2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských 
a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě 

3. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje III. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské 
univerzity v Opavě 

4. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací 
na Slezské univerzitě v Opavě 

5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Ř8d habilitačního řízení ke jmenování profesorem 
na Slezské univerzitě v Opavě 

6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Ř8d rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě 

7. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských 
studijních programů uskutečňovaných Slezskou univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským 
ústavem s připomínkou 

8. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě 

9. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity 
v Opavě 

10. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Slezské 
univerzity v Opavě 

11. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity 
v Opavě 

12. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Statut Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity 
v Opavě 

13. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Volební řád Akademického senátu Fakulty 
veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

14. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Jednací řád Akademického senátu Fakulty 
veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

15. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty veřejných 
politik, Slezské univerzity v Opavě 

16. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Disciplinární řád pro studenty Fakulty veřejných 
politik, Slezské univerzity v Opavě s připomínkou 

17. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád doktorského studia Fakulty 
veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 



  

18. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Statut Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě 

19. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Volební řád Akademického senátu Obchodně 
podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě s připomínkou 

20. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Jednací řád Akademického senátu Obchodně 
podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

21. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád doktorských studijních 
programů Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

22. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě 

23. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Jednací řád Akademického senátu Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

24. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Volební řád Akademického senátu Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

25. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

26. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Disciplinární řád pro studenty Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

27. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských 
studijních programů Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

28. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace 
součástem pro rok 2017 

29. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní plány matematických oborů pro 
akademický rok 2017/2018 

30. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Požadavky ke státním závěrečným zkouškám 

31. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Požadavky k souborným zkouškám z matematiky 

 
 
 
 

 
 
 
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. 
           předseda AS SU 


