Zápis ze 185. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 22. 9. 2009 v Karviné

Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Čermák, Vojtal, Botlík, Harasimová, Veselý, Janiš, Miškus,
Brázdil, Fidler,

Omluveni:

Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Římovská, Urbanec, Bednařík, Mamula,
Štefek

Neomluveni: Růžička
Hosté:

Žáček, Kania

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské
univerzity v Opavě na rok 2010
2. Ekonomické záležitosti

Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
Majetkoprávní záležitosti Slezské univerzity v Opavě
3. Personální záležitosti

Volba delegáta do sněmu Rady vysokých škol
4. Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty. Zahájil zasedání AS SU
a seznámil přítomné s programem jednání. Konstatoval, že vzhledem k neúčasti některých
členů z neodkladných pracovních důvodů není dnešní zasedání usnášeníschopné. V současné
době má senát 20 členů – jeden člen je ve fázi registrace doktorského studia
a jeden člen již studium ukončil. Senát tedy dnes může přistoupit k projednání všech bodů, ale
usnesení není právoplatné. Předseda AS navrhl, že se body programu projednají, hlasování se
však přenese do hlasování per rollam. Přítomní členové se písemně vyjádří ihned, ostatní v co
nejkratší lhůtě. (Stanoveno do 25. 9. do 24,00 hodin)
Z programu jednání byl vyřazen bod 3. Personální záležitosti.
Rektor konstatoval, že ho mrzí, že se senát nesešel v potřebném počtu členů. Je nutné plnit
určité termíny, které v takovém případě splnit nebude možné.

1. Legislativní záležitosti

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské
univerzity v Opavě na rok 2010
Předseda Vaněk požádal rektora o představení Dlouhodobého záměru.
Rektor upozornil na některé body, které mu připadají podstatnější a hodné pozornosti.
K bodu 2. Sociální záležitosti – trvá u řady oborů rozpor o počtu uchazečů na straně

jedné a na straně druhé relativně vysoká míra neúspěšnosti studia. Po druhých ročnících
spousta studentů studia ukončuje, protože nemají potřebný počet kreditů nebo obor, který
studují není to pravé. Tento rozpor je nutné řešit. Je tady jediná možnost, jak se postavit ke
kvalitě studia. Protože míra neúspěšnosti studia je pro nás důležitá. Dotýká se to i financování
studia atd., rozhodlo se vedení podporovat zpracování materiálů ke snížení studijní
neúspěšnosti, která je vysoká. Bude se jednat o skripta, a jiné materiály, které napomůžou
studentům, aby VŠ zvládli lépe.
Další věc v této souvislosti zmíněnou je rozšíření nabídky v oblasti kombinovaného
studia. Očekává se snížení počtu uchazečů, a pokud si máme udržet optimální počet studentů,
musíme vytvořit zajímavější obory. I pro studenty, kteří si potřebují vzdělání doplnit.

Jak regulovat přetlak uchazečů na obory, kde nemá univerzita možnost přijmout více studentů
– v akreditovaných studijních oborech? Ti uchazeči, kteří nemají možnost být přijati, se mohou
pokusit při placeném vzdělávání absolvovat 2 roky studia a pokud potom splní předpoklady pro přijetí,
můžou dostudovat v normálním bakalářském studiu.
Reakce na průzkum, který proběhl mezi studenty. Hlavním požadavkem, který vznikl –
zvýšení kvality jazykových předmětů. Vzhledem k tomu, že se počítá s tím, že uchazeči přicházejí ke
studiu s obstojnými znalostmi jazyků, je výuka zaměřena ne na všeobecné znalosti, ale na výuku
jazyka v té dané profesi. Bohužel v reálu je tomu jinak a studenti nepřicházejí s takovými znalostmi
jazyků, jaké očekáváme. Pokusíme se nabídnout výuku všeobecných jazyků v rámci celoživotního
vzdělávání pro ty, kdo mají zájem. Jedná se o placené vzdělávání. Nemusí do jazykové školy, ale
mohou se vzdělávat zde na univerzitě. Studium bude ukončeno různými certifikáty.
Zkvalitnění webových stránek, zejména v angličtině, což hraje velkou roli pro studenty ze
zahraničí. V současné době nejsou tak kvalitní, jak by měly být.. Mělo by vést ke zvětšení
informovanosti.

K bodu 3.1.1. Rekonstrukce budovy Okresního úřadu BN14 – snažíme se získat finan.
prostředky, ale MŠMT je to neustále odkládáno z různých důvodů. V současné době je situace
k získávání financí poměrně složitá, ale doufáme, že v horizontu 2 let se dostaneme k zahájení
výstavby.

Stav keramické fasády OPF – v současné době je stav fasády havarijní.
Je nutné získat peníze ze státního rozpočtu.
BN13 – zde by měly být fin. prostředky získány z prostředků vědy a výzkum inovace.
V současné době je připravován projekt ve spolupráci s Vysokou školou (IT4 Innovation)
Realizace objektu na Hradecké (kde jsou v současné době garáže) – mělo by zde vzniknout
gastro studio. Nejde o velké fin. sumy, proto by mělo být jednodušší je získat.

Areál Na Vyhlídce v Karviné – máme příslib aspoň na postupné opravy objektu,
zatím na interiérové vybavení. Knihovna bude dokončena do 1 měsíce. Máme příslib
výpomoci fin. prostředků z Krajského úřadu. Jedná se i o ubytovací kapacity.

K bodu 3.1.2. Informační technologie – pravděpodobně se podaří zajistit i přístupy

do databází, zdokonalit intranet, navýšit kapacitu počítačů apod.

K bodu 3.2. Studijní programy – jedná se o rozvoj celož. vzdělávání i mimo město
Opavu. Bylo otevřeno řádné studium v Táboře - obor Veřejná správa. Toto je důležité
i pro přínosy finanční.
K dobu 3.4. prioritou je obhájení a dopracování projektu – týká se objektu BN14, je

pro nás velmi důležitý. Finan. objemy se dostávají do vysokých čísel, z našeho hlediska
se jedná o vytvoření fondu na překlenovací období. Je třeba,aby SU byla na toto připravena.

Pokud budou všechny projekty přijaty, může to znamenat problémy na některých součástech.
Proto je nutné předfinancování projektů. Musí se posílit pracoviště pro přípravu projektů, kde se
projekty připravují a zpracovávají.
K bodu 3.5. hlavně se jedná o bezbariérové přístupy a jiné, rádi bychom posílili

poradenskou složku.
Rádi bychom iniciovali vznik celouniverzitní normy – která by indikovala poskytování
sociálního stipendia. Aby byli všichni informováni o podmínkách.
K bodu 3.6. podpora talentů – struktura je dána MŠMT – budeme pokračovat v tom, co
se doposud dělá. Zapojování do vědec. aktivit, grantových aktivit.
Záleží jak na aktivitě samotných studentů , tak na prezentaci.

K bodu 3.8. týká se U3V – je to také součást celoživot. vzdělávání. Týká se spíše
využití volného času pro seniory. Aby nepropadali pocitům depresí a nepotřebnosti. Důležité
je zapojení i handikepovaných lidí např. v Hrabyni apod.
K bodu 3.9. absence uceleného systému jakosti – je to slabou stránkou, zejména
obslužná sféra, kde je nutné vybudovat systém sledování jakosti.

Nedostatečná doplńková činnost – činnost, kterou se můžou vydělat nějáké fin.
prostředky navíc.
Decentralizace – systém řízení mezi součástmi, složkami součástí atd.
Věda a výzkum – jakonejvětší problém vidím otázku habilitačních řízení.
Všechny výzkumné záměry dopadly v hodnocení velmi dobře.
Absence vydávání periodik v angličtině – zejména ekonomika – má nejvíce mezinárodní
charakter. Je třeba toto publikovat v anglickém jazyce.
Oblast personální – problémem je vysoký věkový průměr docentů a profesorů. Proto by se
mělo zaměřit na možnost získávání kvalitních odborníků ze zahraničí.
Rozvoj SU – např. vytvoření nové fakulty atd. , na toto je nutné počítat s nějákými fin.
prostř.

Diskuze:

Sedlář: poděkoval rektorovi za obsáhlé představení Dlouhodobého záměru. Z pověření
předsedy AS vznesl dotaz, zda má někdo nějáké připomínky k tomuto bodu.
Botlík: k bodu „podpora uchazečů a studentů“ - neustále zdůrazňujeme, že klesá stupeň
úrovně studentů, že stoupá odchod studentů po prvním ročníku i dříve, že mnoho studentů
nezvládne státnice. Chtěl bych však upozornit, zda tato situace nevzniká strukturou studijních
programů. Studenti mají v semestru 10 až 15 předmětů, přitom mají vypracovat diplomovou
práci a státnicovat. Je třeba si uvědomit, že k nám nenastupují slabší studenti, že není třeba
zkvalitňovat systém výuky, ale uvědomit si, že jsou studenti přetíženi. Toto by se mělo začít
řešit.

Rektor: pokles kvality výuky je a odchod studentů není problémem jen na SU, ale je
to problém celorepublikový. Systém tak, jak je ve školství momentálně nastaven, vede
k přetěžování studentů. Je třeba udělat rozbor, kde je problém. Obecně je úroveň studentů,
kteří na SU přicházejí ke studiu velmi nízká.
Janiš: jak se bude řešit kontrola kvality výuky, konkrétního pedagoga? Jak změřit, zda
pedagog vyučuje kvalitně nebo nekvalitně? Uvažoval jste pane rektore, jak takovou kontrolu
provádět? Např. formou nějakých hospitací?
Rektor: nemyslím si, že by se měla zavádět v rámci vysokoškolského studia. Není to úplně
neměřitelné. Je možné kvalitu vyučujích zjistit i u zkoušek Je to ale velmi složitá
a komplikovaná záležitost. Něco jiného také ukazují výsledky studentů u státnic a něco jiného
ukazují výsledky v průběhu studia. Je možné, že i student, který má dobré výsledky v průběhu
studia , nemusí státnici zvládnout.
Sedlář: na MÚ již probíhá hodnocení. Studenti odpovídají v dotazníku, který pak odevzdají
a ten je vyhodnocen. Je to ale přece jen hodnocení předběžné.
Miškus: mám pocit, že opravdu máme hodně předmětů. Pokud by bylo předmětů méně, mohli
bychom si lépe najít nějakou brigádu či praxi a více se zdokonalovat.
Rektor: akreditační komise posuzuje, zda je výuka srovnatelná na školách stejného typu. Není
to však striktně dáno, že to má být všude stejné. Záleží nakolik si je schopna vysoká škola
obhájit systém výuky u akreditační komise. Je nutné, aby měl student dostatek motivace a
prostoru ke studiu. Nepreferuji, aby student denního studia měl více času
na brigády. Prioritní pro takového studenta by mělo být studium.
Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru
a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2010.

vzdělávací,

výzkumné

Hlasování per rollam:
Pro :
16

Proti:
0

Zdrželi se:
1

2 . Ekonomické záležitosti
a) Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
Rektor požádal kvestora o krátké představení dokumentu.
Kvestor: Jedná se vlastně o prostředky na stipendia doktorandů, na vzdělávací činnosti
v rámci různých stipendií, podpory výzkumů atd.
Diskuze:

Předseda Vaněk vznesl dotaz na přítomné senátory, zda mají nějáké připomínky k tomuto
bodu.
Nikdo ze senátorů připomínku nevyslovil.
Návrh usnesení:

AS schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě.
Hlasování per rollam:
Pro :
15

Proti:
1

Zdrželi se:
1

b) Majetkoprávní záležitosti Slezské univerzity v Opavě
Rektor požádal kvestora o představení stanoviska Správní rady k majetkoprávním
záležitostem.
Kvestor: Tyto záležitosti nemůžeme předkládat AS bez schválení Správní rady. Ta proběhla
15. 9. 2009. SR projednala plochy v Karviné – areál fotbalového hřiště Na Vyhlídce. Dále
pak ochrané prvky, jako jsou např. aby město nemohlo tyto plochy prodat po dobu 20 let
apod. Tento objekt kdysi získala univerzita od MŠSMT. Zatím nejsou prostředky
na vybudování. Druhým bodem byl odkup bytu z bytového fondu – tento byt byl dlouhodobě
užíván. V rámci toho, že se město těchto bytů zbavuje, má SU vzhledem k dlouhodobému
užívání přednostní právo odkoupit tento majetek. Dále se Město Karviná na nás obrátilo
s žádostí o umístění informační cedule na náměstí (propagační tabule). Dalším bodem byl
bezúplatný převod „Komplexu Belarie“. Tento komplex se vracel zpět do majetku státu.
Správní rada nevyslovila souhlas s nabytím tohoto majetku do majetku SU.
Diskuze:

Botlík: k bodu atletického areálu – budou si studenti vstup do areálu platit nebo budou vstupy
bezúplatné? A o jakou propagační tabuli se bude jednat?
Kvestor: byla předložena smlouva o užívání Sportovního areálu – půjde o bezplatné užívání
studenty nikoli zaměstnanci nebo pedagogové. Od vedení OPF jsme dostali stanovisko,
že s takto postavenou smlouvou souhlasí. Dále pak kvestor upozorňoval vedení OPF –
že souhlasí s užíváním areálu 30 hodin měsíčně (což představuje 1 hodinu denně).
Je to dost málo, dle mého názoru by mělo být min. 90 hodin měsíčně Vedení ale přesto
vyjádřilo písemný souhlas.
Rektor: vedení se dostává do velmi obtížné situace. Při jednání s městem můžeme říci,
že je 30 hodin měsíčně málo.Ti, kteří ho mají využívat, s tím ale naprosto souhlasí. Pokud se
tedy vedení OPF s městem takto dohodne, je pro nás velmi obtížné prosadit, že nám připadá,
že je to nedostatečné.
Návrh usnesení:

AS souhlasí se stanoviskem SR
správní rada schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. Č. 3435/275 ostatní plocha, parc. Č.
3435/395 ostatní plocha, parč. Č. 3435/396 zastavěná plocha a nádvoří a stavby občanské
vybavenosti bez čp/če. stojící na parc. Č. 3435/396 v kat. území Karviná – město,
Hlasování per rollam:

Pro :
13

Proti:
1

Zdrželi se:
3

správní rada schvaluje nabytí obchodního podílu v Bytovém družstvu
sídlem Karviná , Ráj, Božkova 561/3, PSČ: 734 01 , IČ: 285 92 280

BLOKBYT, se

Hlasování per rollam:
Pro :
16

Proti:
0

Zdrželi se:
1

správní rada schvaluje umístění propagační tabule – v souvislosti s investiční akcí statutárního
města Karviná
Hlasování per rollam:
Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
2

3 . Personální záležitosti
Volba delegáta do sněmu Rady vysokých škol.
Personální záležitosti budou vzhledem k jejich důležitosti projednány na příštím AS.
4 . Různé
Již rok a půl nefunguje předseda studentské komory (Růžička). V tuto chvíli již vyčerpal
kvótu neomluvených absencí. Předseda Vaněk proto vyzval členy studentské komory AS, aby
se dohodli a dali návrh na řešení situace.
Místopředseda Sedlář navrhuje, aby byla zasedání AS na fakultách.
Budou vypsány doplňovací volby. Roman Foltýn, jeden z členů studentské komory již
ukončil studium, proto byla studentská komora vyzvána, aby byla nápomocna při výběru
nových kandidátů.

Příští zasedání AS SU se uskuteční dne 20.10. 2009 ve 14,00 hodin v Opavě.

Vzhledem k tomu, že předseda Vaněk nebude přítomen, AS bude řídit místopředseda senátu
RNDr. Sedlář.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 22. 9. 2009

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 185. zasedání AS SU per rollam 25. 9. 2009 v Karviné

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého
záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok
2010.
2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
3. Akademický senát Slezské univerzity souhlasí se stanoviskem Správní rady
a) SR schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. Č. 3435/275 – ostatní plocha, parc. Č.
3435/395 ostatní plocha, parc. Č. 3435/396 zastavěná plocha a nádvoří a stavby
občanské vybavenosti bez čp/če. Stojící na parc. Č. 3435/396 v kat. území Karviná –
město
b) SR schvaluje nabytí obchodního podílu v Bytovém družstvu BLOKBYT, se sídlem
Karviná, Ráj, Božkova 561/3, PSČ: 734 01 , IČ: 285 92 280
c) SR schvaluje umístění propagační tabule – v souvislosti s investiční akcí statutárního
města Karviná

V Opavě 25. 9. 2009

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU

