ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
115. zasedání – 22. 4. 2003
Přítomni: Vaněk, Sedlář, Franěk, Mrověcová, Kolář, Janák, Vojtal, Chvátal
Omluveni: Bílková, Horák, Botlík, Jahodová, Křivá, Dudková, Hopp
Hosté: Jirásek, Kania

Program:
1.
2.
3.
4.

Výroční zpráva o činnosti SU v Opavě za rok 2002
Hodnocení činnosti SU v Opavě za rok 2002
Výroční zpráva o hospodaření SU v Opavě v roce 2002
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro
rok 2004
5. Studijní program matematika
6. Různé

Předseda přivítal přítomné senátory a seznámil s programem zasedání. Informoval senátory,
že AS SU není usnášení schopný.
Přítomní senátoři se dohodli, že předloží rektorovi své připomínky, aby je mohl posoudit a
zapracovat do mimořádného zasedání AS SU.
ad 1)
Rektor předložil materiál. Senátoři měli připomínky:
1. Materiál by měl mít na začátku obsah
2. .(s. 6) V seznamu složení AS SU v případě PhDr. Janáka schází za jménem
vědeckopedagogická hodnost CSc.
3. (s. 18, s. 20 aj.) Řada přehledných tabulek označena záhlavím „Univerzita a Matematický
ústav“, což je zavádějící
4. Strana 18 je vytištěna dvakrát, strana 19 naopak schází; na s. 76 je přerušena kapitola, na
s. 77 a 78 začíná nová a na s. 79 je dokončena předchozí. Možná jsou stránky zdvojeny
ještě někde jinde.
5. Na s. 31 (odst. 4.16) se uvádí : „Uchazeči o studium na univerzitě nejsou povinni v
přihlášce dokládat svůj zdravotní stav“. Od uchazečů o studium archeologie se potvrzení o
zdravotním stavu vyžadovalo, nevzpomenu si, zda to platilo ještě při přijímacím řízení v
roce 2002 (nejlépe ověřit na studijním oddělení FPF)
6. Na s. 37 (odst. 6.1) se mezi oblastmi výzkumu uvádí : „dramatické aktivity…..v
euroregionu Slezsko etc.“. Asi žádný euroregion Slezsko ani neexistuje.
7. Na s. 38 – 39 ve vykazované mezinárodní spolupráci není nikterak reflektována „Dohoda
o spolupráci mezi Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońského w Krakowě a
Archeologickým seminářem Ústavu historie a muzeologie Filozoficko - přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě“ (podepsaná svého času vedoucími těchto pracovišť, a
dále za FPF děkanem a za Wydzial historii krakovské univerzity rovněž děkanem) a z ní
vyplývající tříletý vědecký projekt „„Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí
mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika) - Badania pradziejowych
osiedli wyżynnych na Pobeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą
(Rzeczpospolita Polska)“ (zúčastněné instituce : Archeologický seminář Ústavu historie a
muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, Instytut Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońského v Krakově, Muzeum Okręgowe,. Bielsko – Biała, Muzeum Beskyd,
Frýdek-Místek, Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně). Projekt zapojuje mj.
studenty obou univerzit. V r. 2002 realizována 4. a 5. etapa projektu.

8. V kapitole o mezinárodní spolupráci (s. 38 – 39) není nikde reflektována skutečnost, že v
Archeologickém semináři Ústavu historie a muzeologie je česká část redakce odborného
periodického sborníku (ročenky) „Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach
pogranicznych– Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí“, Katowice.
Do ediční činnosti to vřadit nelze, editorem je výhradně Centrum Dziedzictwa
Kulturowego Górnego Śląska, Katowice, vědeckým redaktorem české části je PhDr.
Janák („redaktor naukowy części czeskiej“ jak zní přesně formulace pověřovacího dopisu
od ředitele Centrum etc.)
9. Na s. 45 – 46 (odst. 9.1 – činnost FPF) není nikde v tabulce „Významné konference,
semináře“ reflektována mezinárodní konference „ Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
(21. pracovní setkání)“, Hradec n. Mor., hlavní pořadatel Archeologický seminář Ústavu
historie a muzeologie FPF, spolupořadatel Ústav archeologické památkové péče Brno, 17.
– 20. 9. 2002, 42 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Tato
konference není reflektována ani na s. 77 – 78, v odst. 10.1, kde se ostatní konference
opakují.
10. na s. 56 (odst. „Pobyty zahraničních hostů na SU“ – rozumí se za FPF; na jiných místech
se uvádí podobné tabulky, ale za OPF a MÚ, pod zcela shodným názvem bez rozlišení)
schází jeden polský host Doc. dr. hab. Paweł Valde – Nowak, Ústav archeologie a
etnologie Polské akademie věd (Instytut archeologii i etnologii PAN); 21. 10. 2002; název
„K metodyce badań neolitu średniogórza“.
V této tabulce uváděné přednášky dr. V. Struhára z Liptovského múzea v Ružomberku
mají mít správné názvy „Osídlenie Liptova pred stredovekou kolonizáciou“; : „Neolit a
eneolit Liptova“. Zmiňovaný cyklus „Územie Liptova a Spiša na úsvite dejín“ ve dnech
12. a 13. 12. vytvářely jeho přednášky o Liptově a analogické přednášky dr. Sojáka o
Spiši.
U doc. Hošša z bratislavské univerzity nejsou specifikovány názvy. Pokud vím, byly to
„Stredoveké kachliarstvo na Slovensku“ a „Osídlenie slovenských banských mest vo
stredoveku“.
11. V odstavci 10.1.,. pododstavci „Celouniverzitní akce a události“, sjednotit formulaci
alespoň u jmenovaní docenty, event. profesory, protože v jednotlivých případech se
formulace velice liší
12. Na s. 81 – 87 (kapitola „Ediční činnost“) schází celková charakteristika (zejména co se
vydává periodicky – především na FPF rozličná „Acta“, což je z výkazu těžko poznat. U
OPF „Acta academica Karvinensia“ speciálně vytčena jsou, ale pokud vycházejí jen 2x
ročně, neměla by být řazena mezi časopisy (časopis musí podle bibliografických uzancí,
pokud vím, vycházet alespoň 3x do roka).
13. Sjednotit psaní titulů, např. jednou Ing. Nezval a podruhé Doc. Ing. Nezval
ad 2)
1. Změnit formulaci na str. 1 v odstavci „Ohrožení“, 3. odrážka „rozvoj nových vysokých
škol …“ na „kvantitativní růst kapacit škol s podobným zaměřením …“
2. Na str. 7 sjednotit formulace pro jednotlivé součásti.
ad 3)
bez připomínek
ad 4)
doplnit podporu aktivit zaměstnanců při řešení projektů v rámci grantové agentury ČR, FRVŠ
apod. formou finanční spoluúčasti na těchto projektech.
ad 5)
bez připomínek

ad6)
Různé
1. Rektor požádal o svolání mimořádného zasedání AS SU na 29. 4.2003. Zasedání se
uskuteční ve 13:00 v Karviné.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Karviné dne 22. 4. 2003

