Zápis ze 173. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 9. 9. 2008 v Opavě

Přítomni:

Vaněk, Čermák, Mrověcová, Botlík, Urbanec, Vojtal, Foltýn, Brázdil, Fidler

Omluveni:

Sedlář, Harasimová, Veselý, Miškus, Rojík, Růžička

Neomluveni:
Hosté: Žáček, Kania, Ramík

PROGRAM:

1.

2.

3.

Legislativní záležitosti
-

Volební a jednací řád
Slezské univerzity v Opavě

-

III. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě

veřejných

politik

Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2008

-

Pravidla rozpisu finančních prostředků na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok
2009

Investiční záležitosti
Investiční program Slezské univerzity v Opavě – Koncepce rozvoje Slezské univerzity
v Opavě na období 2009-2015

Personální záležitosti
Odvolání a jmenování nových členů Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

Organizační záležitosti
-

6.

Fakulty

-

5.

senátu

Ekonomické záležitosti

4.

Akademického

Příprava voleb do Akademického senátu – nová fakulta

Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil řádné 173. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Přednesl program jednání. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky.

1. LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
1.1 Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik Slezské

univerzity v Opavě

Předseda Vaněk požádal rektora předložení materiálu. Rektor poděkoval přítomným
senátorům za účast na jednání. Zdůraznil nutnost projednat dané záležitosti v senátu co
nejdříve vzhledem k termínům MŠMT. Poté požádal předsedu Vaňka o komentář
k předloženému materiálu.
Předseda Vaněk připomenul, že zatím musí předložený materiál schválit AS SU a FVP si
později může předpis přepracovat nebo změnit podle svých potřeb. Dotázal se přítomných
senátorů, zda má někdo další připomínky k zařazení materiálu do diskuse. Doporučil vést
diskusi k rozdílným názorům v bodech předloženého materiálu, které budou po projednání do
textu vloženy. Prvním bodem do diskuse je počet členů AS FVP. V první návrhu byl stanoven
poměr členů na 6 zaměstnanců a 4 studenty, v připomínkách pak došlo k navýšení počtu
senátorů na 11 v poměru 6+5 nebo 7+4. Doc. Janák toto stanovisko zdůvodnil ústně, senátor
Rojík písemně v přiloženém komentáři.
Diskuze:
Čermák – navrhuje variantu 6+5
Urbanec – navrhuje variantu 7+4
Foltýn – navrhuje variantu 6+5
Brázdil – navrhuje variantu 6+5
Vojtal – navrhuje variantu 7+4
Mrověcová – navrhuje variantu 7+4
Senátor Botlík – je pro variantu 7 +4, pro hlasování v ekonomických záležitostech je tento
poměr lepší, později to jde změnit,
V pozměňovacím návrhu pro zapracování verze 7+4 bylo pro 7 senátorů a proti 2. Pro
předložení celého předpisu tedy platí varianta 7+4 dle návrhu.
V čl. 6 byla stanovena doba pro vypracování seznamu oprávněných voličů na 15 dnů. Bylo
konstatováno, že 15 dnů je pro návrh dlouhá doba a lze zkrátit na 7 dnů, stejně jako na OPF
v Karviné
Senátor Čermák navrhoval v čl. 7 odst. 3 prodloužení doby pro zveřejnění seznamu kandidátů
na úřední desce ze 3 pracovních dnů na 7 a zdůvodnil to tím, že 3 pracovní dny jsou málo.
Předseda Vaněk souhlasil, odsouhlaseno i ostatními senátory.
Senátor Rojík navrhuje za čl. 13 zařadit čl. 14 s názvem Poradní orgány fakulty, kdy senát
může zvolit tajemníka, komise atd. Tento návrh byl senátory odsouhlasen, do předpisu bude
zapracován tento článek s pořadovým číslem 14, ostatní se posunou o jedno číslo. Dále
senátor
Rojík navrhoval schvalovat se souhlasem nadpoloviční většiny členů – bylo vysvětleno
konkrétně.
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V Čl. 18 navrhuje doplnit, že zápis z jednání AS musí být vyhotoven a zveřejněn do 10 dnů.
Senátor Botlík navrhl s touto záležitostí posečkat a ponechat pravomoci nového senátu dle
situace.
Senátor Foltýn navrhuje v čl. 9 zvýšit počet akademických pracovníků ze 6 na 7, a tím
opravit i navazující záležitosti
Senátor Urbanec se vyjádřil k organizaci voleb – zamčení schránky v uzavřené místnosti.
Vaněk podotkl, že volební komise by měla urnu otevírat společně, ale jsou možné časové
prodlevy dle organizace.
Závěry diskuse:
AS SU přijímá pozměňovací návrhy k Volební a jednací řád Akademické senátu Fakulty
veřejných politik Slezské univerzity v Opavě:
–

komora akademických pracovníků bude sedmičlenná a komora studentská bude
čtyřčlenná,

–

seznamy studentů a akademických pracovníků dodá děkan nejpozději 7 dnů před prvním
dnem voleb.

–

volební komise zveřejní seznam kandidátů do senátu nejpozději 7 dnů před prvním dnem
konání voleb,

–

za čl. 13 bude zařazen čl. 14 s názvem Poradní orgány fakulty, další se přečíslují.

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Volební a jednací řád Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve
smyslu pozměňovacích návrhů.
Pro
1.2.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

III.Změny Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě

Rektor předložil III.Změny Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.
Upozornil v čl. 9 odst. 3 na větu na konci odstavce týkající se zapisování výkazu o studiu, kdy
nově vyplývá vyučujícímu povinnost tento výkaz zapsat. V čl. 20 odst. 3 písm. e) týkajícího
se zrušení předběžného zápisu vypadla formule „v minulém akademickém roce“. Upozornil
na celkovou změnu v čl. 21 o opakovaném zapsání předmětu a započítávání kreditů, zejména
pak na zásadní změny v bodech 3 4 o započítávání bodů do studijního průměru.
Diskuze
Senátor Botlík – k bodu 1 Změn – čl. 9 odst. 3 – předložení indexu by mohlo být bráno jako
podmínka pro připuštění ke zkoušce. Podotkl, že nyní není stanovena povinnost mít index u
zkoušky. Zároveň se lze dožadovat zápisu po zkoušce. Podle předsedy Vaňka tento postup
záleží na druhu předmětu, protože např. při písemných zkouškách nejsou studenti ohodnoceni
hned. Rektor k tomu podotkl, že obecný trend je ten, že indexy se vlastně ruší v návaznosti na
rozvoj elektronických informačních systémů. Je namístě kompromisní řešení, ale nepochybně
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i na SU dojde v budoucnu ke zrušení indexů. Dle senátora Botlíka by měla v tomto existovat
jistá vazba, kdy pokud je vyučující povinen podle Změn zapsat výkaz o studiu, pak student by
měl být povinen při zkoušce předložit index. Podle rektora by měla být určitě stanovena
povinnost prokázat se u zkoušky nějakým relevantním dokladem.
K čl. 1 bod 2 – senátor Botlík uvedl, že student by mohl si vybrat i předmět s menším počtem
kreditů, když se vejde do 60-ti násobku, prorektor Ramík vysvětlil, že vyučující nemá
dostatečnou kontrolu o počtu získaných kreditů a navrhl zrušit klauzuli „předměty s alespoň
stejnou kreditní hodnotu“. Čermák namítl, že by tuto klauzuli v textu ponechal. Prorektor
Ramík tedy zdůraznil, že je potřeba brát tento bod v souvislosti s předchozím odstavcem, text
je zachován maximálně jak byl. Pro prorektora Ramíka jsou však přijatelné obě projednávané
varianty a student má povinnost splnit daný počet kreditů, neboť jeho navýšením může dojít
ke kolizi s legislativou.
Prorektor Ramík na závěr sdělil názor, že není dobré vnášet příliš mnoho změn a detailů do
předpisu, neboť takto by se dal zpochybnit každý bod předpisu. Rektor k tomu podotkl, že
opakovaný zápis by mohl být vnímán jako značný problém pro řadu studentů pokud jde o
počet kreditů. Tato námitka měla své opodstatnění.
Pozměňovací návrh:
– z textu se vypustí klauzule „předměty s alespoň stejnou kreditní hodnotou“.
Při hlasování bylo 7 senátorů pro pozměňovací návrh, 2 se zdrželi hlasování.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje III. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě ve
znění pozměňovacího návrhu
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

2. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
Materiál předložil senátu rektor. Požádal kvestora o komentář. Kvestor Kania vysvětlil způsob
rozepsání finančních prostředků na vzdělávání i na ubytování – ubytovací stipendia, dále na
fond rozvoje, FRVŠ, projekty GA ČR, dotace na výzkumné záměry, včetně kapitálových
finančních prostředků na podporu ukončení akce rekonstrukce areálu Na Vyhlídce v Karviné.
Vysvětlil, že se jedná se o účelové prostředky, které, v rámci vzdělávání, již byly schváleny
v rozpočtu na rok 2008, v grantovém systému na projekty byly schváleny v radě IGS,
prostředky na vzdělávací činnost byly přidělovány průběžně, následně se promítají do
dodatku. Předložený dodatek byl projednán na KR dne 2. 9. 2008 bez připomínek.
Diskuze
Senátor Botlík – dotázal se na způsob rozdělení prostředků z fondu rozvoje univerzity, které
zatím nebyly dány k dispozici. Kvestor odpověděl, že se bude navrhovat rozepsání na
součástech s povinností zpětné vazby na rektorát.
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Dále se senátor Botlík dotázal, jak se odráží v Dodatku vznik nové fakulty. Na to kvestor
odpověděl, že nová fakulta vzniká od 1. 10, tudíž zatím nelze rozepisovat navíc. Dle dohody
bude tato záležitost v kompetenci FPF do konce kalendářního roku a s novým rokem se toto
dotkne rozpisu i na novou součást univerzityNávrh usnesení:
AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity pro
rok 2008
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

2.2 Pravidla rozpisu finančních příspěvků na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok
2009
Tento materiál rovněž předkládá senátu rektor a kvestor podal podrobnější informace. Sdělil,
že v principiálně nezměněné podobě jsou změny pouze v podobě prohlášení a týkají se roku
2009. Podotkl, že v dřívějších letech byla tato Pravidla schvalována v prakticky nezměněné
podobě, což svědčí o jejich dobrém nastavení tak, že nedochází k problémům při rozpisu. Na
KR dne 2. 9. 2008 byl tento materiál projednán bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Pravidla rozpisu finančních příspěvků na součásti Slezské univerzity pro
rok 2009
Pro

9

Proti 0

Zdržel se

3. INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.1 Investiční program Slezské univerzity v Opavě – Koncepce rozvoje Slezské univerzity
v Opavě na období 2009-2015
Rektor vysvětlil, že předložení tohoto dokumentu si vyžádalo MŠMT z toho důvodu, že
přesahuje dlouhodobý záměr rozvoje SU. Zmínil, že proběhla celá řada jednání představitelů
součástí s tím, že byly vytyčeny určité perspektivy SU co se týče představ o programu
investic, tak aby SU, pokud se jí podaří zachovat rychlejší rozvojové tempo, mohla toto
pokrýt příslušnými investicemi, které by zajistili řádné fungování školy. Tabulky jsou reálné
zejména ve vztahu k počtu studentů a populační křivce, jednak rozpočtová skutečnost je jiná
vzhledem k inflaci, kdy dochází k reálnému poklesu prostředků na jednoho studenta.
Rozvojovou křivku však lze zachovat díky nárůstu počtu studentů. Toto je dlouhodobý
program, který bude muset být upraven podle reálného vývoje situace.
Diskuze
Senátor Botlík se dotázal, proč není vyčleněn po roce 2011 možný vznik nové fakulty
v Karviné. Rektor odpověděl, že tato představa není ještě natolik jednoznačně vyprofilovaná a
pravděpodobně nebude záležitostí čistě investiční vzhledem k tomu, že OPF Karviná
disponuje po získání dvou nových škol relativně dostatkem prostor, tudíž do budoucna tento
problém nebude součástí investiční výstavby. Poslední dvě získané budovy budou dostačující
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pro výuku i zázemí nové fakulty. Sdělil, že s novou fakultou v Karviné se počítá a měla by
být realizována co nejdříve, protože stále patříme k nejmenší VŠ v republice, dřív než v roce
2011 to však pravděpodobně nebude. Kvestor k materiálu sdělil, že počty studentů
v tabulkách jsou stanoveny odhadem, v další tabulkách je zvýrazněn i vznik nové fakulty.
Tento materiál byl rovněž projednán na KR. Jako podklad byl dokument schválený již
v loňském roce, ale MŠMT požaduje zpracovat výhled do roku 2015 vzhledem k potřebě
aktualizace údajů. V údajích MŠMT se předpokládá větší počet studentů, který zatím však
není oficiálně potvrzen, proto se nezobrazuje v předloženém materiálu (tabulka 2). Podle
informací děkana uvedený počet studentů je celkem za FPF i FVP, který bude později
rozdělen, stejně jako plochy pro výuku a výzkum.
Senátor Botlík se dotázal ještě na význam zkratek PU, PUČ. Kvestor vysvětlil, že zkratka
PU značná plocha účelová, PUČ – plocha užitková čistá.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Investiční program Slezské univerzity v Opavě – Koncepci rozvoje Slezské
univerzity v Opavě na období 2009 - 2015
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

4. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Rektor dělil senátorům, že došlo k odchodům pracovníků součástí – z FPF – Prof. PhDr. Dan
Gawrecki, CSc. (ukončil pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu), z OPF –
Prof. Ing. Lumír Kulhánek,CSc., Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Palouček, CSc. a Doc. Ing. Eva
Wagnerová, CSc. (rozvázání pracovního poměru). Za FPF rezignoval na členství ve VR doc.
PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Připomněl, že již na minulém jednání AS SU bylo konstatováno, že
v případě, kdy interní členové VR ukončí pracovní poměr na SU, budou z VR odvoláni.
Návrh usnesení:
AS SU v Opavě souhlasí s návrhem rektora na odvolání členů Vědecké rady:
Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSC
Pro
9
Proti

0

Zdrželi se

0

Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Pro
9

Proti

0

Zdrželi se

0

Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.
Pro
9

Proti

0

Zdrželi se

0

Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.
Pro
9

Proti

0

Zdrželi se

0

Rektor předložil návrhy děkanů na nové členy Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě,
které beze zbytku akceptuje.
z OPF Doc. Dr. Ing. Renáta Hótová
Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum OPF

6

Doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkanka pro studium FPF
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.proděkan FPF pro vytvoření nové fakulty (od 1.
října pracovníkem FVP)
Zatím byly podány jen čtyři návrhy, o případném pátém členu se bude jednat a bude navržen,
až bude zvolen děkan FVP.
Senátor Botlík se dotázal, zda je doc. Hótová zaměstnankyní SU. Předseda Vaněk odpověděl,
že doc. Hótová je v pracovním poměru na OPF SU od 1. 9. 2008.
Předseda Vaněk požádal přítomné senátory o návrhy a zvolení tří členů volební komise.
Navržení byli senátor Jakub Fidler, Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. a jako předsedkyně komise
PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.

z FPF

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Senátor Čermák vyhlásil výsledky tajného hlasování, z nichž vyplynulo, že nadpoloviční
většinou hlasů byl schválen návrh těchto kandidátů:
–

Doc. Dr. Ing. Renáta Hótová

–

Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

–

Doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

–

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

AS SU schválil návrh rektora na jmenování nových členů VR.
5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
5.1. Příprava voleb do Akademického senátu – nová fakulta
Předseda Vaněk sdělil, který do zvolení nového předsedy AS FVP ve smyslu schváleného
Volebního a jednacího řádu AS FVP plní úlohu předsedy AS fakulty, předložil návrh složení
volební komise pro doplňující volby do Akademického senátu SU za Fakultu veřejných
politik a volby do Akademického senátu Fakulty veřejných politik
Je zpracován harmonogram, který lze ještě modifikovat, ale musí být dodrženy termíny pro 1.
i 2. kolo voleb.
Senát vyslovil souhlas s návrhem volební komise pro obojí volby. V návrhu jsou zástupci
všech tří ústavů nové fakulty včetně zástupců studentů. Předseda Vaněk jen podotkl, že člen
volební komise nesmí kandidovat,
Diskuse:
Předseda Vaněk vyhlašuje doplňující volby do AS SU na Fakultě veřejných politik a
Filozoficko-přírodovědecké fakultě a volby do Akademického senátu Fakulty veřejných
politik.
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě ustanovuje volební komise ve složení :
– PhDr. Jana Haluzníková, Ph. D.
Ústav ošetřovatelství
– Mgr. Jana Žáčková
Ústav veřejné správy a regionální politiky
– Mgr. Magda Hermanová
Ústav pedagogických a psychologických věd
– Bc. Jan Kotala
student magisterského studia VSSP
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–

Bc. Tomáš Čvančara

student magisterského studia VSSP

AS bere na vědomí, že předseda senátu vypíše doplňující volby do Akademického senátu
Slezské univerzity a volby do Akademického senátu Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě. Dále doplňující volby do AS FPF vypíše předseda AS FPF. Na FPF
budou volby probíhat souběžně.
5. RŮZNÉ
Na příštím zasedání Akademického senátu Slezské univerzity , které se uskuteční dne 23. 9. ve 13:00
v Karviné bude hlavním bodem programu Aktualizace dlouhodobého programu a materiály
související.
Zapsala
Julie Tomanová v Opavě dne 9. 9. 2008
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Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 173. zasedání AS SU konaného dne 9. 9. 2008

1)

AS SU schvaluje Volební a jednací řád Akademické senátu Fakulty veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě ve smyslu pozměňovacích návrhů.

2)

AS SU schvaluje III. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě
ve smyslu pozměňovacího návrhu.

3)

AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2008.

4)

AS SU schvaluje Pravidla rozpisu finančních prostředků na součásti Slezské
univerzity v Opavě

5)

AS SU schvaluje Investiční program Slezské univerzity v Opavě – Koncepci rozvoje
Slezské univerzity v Opavě na období 2009-2015.

6)

AS SU schvaluje návrh rektora na odvolání členů Vědecké rady Slezské univerzity
v Opavě:

7)

–

Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSC

–

Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

–

Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.

–

Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.

AS SU schvaluje návrh rektora na jmenování členů Vědecké rady Slezské univerzity
v Opavě:
– Doc. Dr. Ing. Renáta Hótová
– Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
– Doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
– Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

8)

AS SU ustanovuje volební komise pro SU FVP ve složení :
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9)

–

PhDr. Jana Haluzníková, Ph. D.

Ústav ošetřovatelství

–

Mgr. Jana Žáčková

Ústav veřejné správy a regionální politiky

–

Mgr. Magda Hermanová

Ústav pedag. a psychologických věd

–

Bc. Jan Kotala

student magisterského studia VSSP

–

Bc. Tomáš Čvančara

student magisterského studia VSSP

AS SU bere na vědomí vyhlášení doplňujících voleb do Akademického senátu Slezské
univerzity v Opavě a voleb do Akademického senátu Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU
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