Zápis z 258. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 11. 10. 2016 v Karviné
Přítomni:

Sedlář, Kolibová, Verner, Polok, Čermák, Skácelík, Bernatík, Franěk, Höflerová, Kuric,
Macura, Pilát, Slováček, Vojtal, Turečková, Oborná

Omluveni:

Siostrzonek, Žáčková, Holzäpfl, Tomanová, Ficajová

Neomluveni:
Hosté:

Tuleja, Kania, Košťuříková

PROGRAM:
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2016
b. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2016
c. Plán realizace strategického záměru Slezské univerzity v Opavě na rok 2017
2. Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorských
studijních programech Matematika – Informace o 1. kole přijímacího řízení pro
akademický rok 2017/2018
b. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018
3. Příprava voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě pro období 2017 – 2020
4. Různé

Předseda AS SU Mgr. Slováček, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát
za usnášeníschopný. Seznámil senátory s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili.
Rektor požádal o přesunutí bodu různé před přípravu voleb. Souhlasilo 15 členů AS SU. Jeden člen se
zdržel.
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2016
Kvestor: Konstatoval, že dodatek č. 1 řešil změnu řízení pracovišť Univerzitní knihovny a jednalo se
o přesun částky z rektorátních fondů na OPF (cca 4 miliony). Informoval, že pověřený pan děkan chtěl
vědět, zda s těmito prostředky může pracovat. Proto byl dodatek předložen a schvalován per rollam.

Dodatečně však bylo zjištěno, že volební a jednací řád AS SU neupravuje záležitost korespondenčního
hlasování. Abychom se vyhnuli jakýmkoli zpochybnění, přistupujeme k tomu, aby se usnesení revokovalo
a tento dodatek se veřejně projednal a byl předložen znovu ke schválení.
Pro následujícího období, bude v návaznosti na novelu VŠ zapracován proces korespondenčního hlasování
i do volebního a jednacího řádu AS SU, který bude předložen AS SU ke schválení a následně předložen
k registraci na MŠMT.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s revokací usnesení ze dne 24. 6. 2016, kterým byl
per rollam schválen Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2016
Pro:
16

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2016
Pro:
16

Proti:
0

Zdrželi se:
0

b. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2016
Rektor: Informoval, že dodatek č. 2 řeší změny, které nastaly od dodatku č. 1. Jedná se o dary a příspěvky,
které nám byly poskytnuty Statutárním městem Opava. Jedná se o dotace na program Erasmus,
o kapitálové dotace z Isprofinu, kde jsou rozepsány investiční akce, dále o příspěvek podle ukazatele S –
sociální stipendia a také o částku 4 miliony korun, kterou jsme získali z navýšení dotace
na vědeckovýzkumnou činnost. Návrh na rozdělení této částky je, aby byla rozdělena na součásti podle
kritérií na vědeckovýzkumnou činnost podle roku 2015. Na jednání s vedoucími součástí byl vysloven
souhlas všech děkanů a ředitele s touto metodikou, na Kolegiu rektora také všichni souhlasili. V pátek
však byl doručen email děkana FPF, z jehož pohledu by neměly být tyto peníze rozdělovány procentuálně,
ale měla by být použita k rozdělení specifická metodika, a to podle počtu zaměstnanců. Důvodem je dopis
z MŠMT, kde je řečeno, že peníze by měly být použity na dofinancování mezd pedagogických
a akademických pracovníků. Paní ministryně však dlouhodobě deklarovala dofinancování mezd
akademických i neakademických pracovníků. Konstatoval, že se osobně přiklání k rozdělení finančních
prostředků podle standartních pravidel. Informoval, že požádal děkany, aby bylo respektováno přání paní
ministryně, aby finanční prostředky byly rozděleny v podobě mezd. Konstatoval, že co se týče rektorátu,
je představa rozdělení těchto prostředků jasná. Část bude použita na dofinancování mezd zaměstnanců
právního oddělení, které bylo nutné vytvořit. Část bude použita na dvouměsíční souběh zaměstnanců
oddělení styku s veřejností, jelikož p. Martínková k 31. 12. ukončuje pracovní poměr. Nový pracovník
nastoupí od 1. 12. Zbytek finančních prostředků by byl vyplacen v podobě mimořádných odměn.

Diskuze:
Polok: Vznesl dotaz, zda jsou v odměnách zahrnuty i pomocné vědecké síly.
Rektor: Upřesnil, že pomocné vědecké síly jsou placeny ze stipendijního fondu.
Vojtal: Vznesl dotaz, zda se jedná se o všechny pracovníky? V dopise paní ministryně jsou deklarováni
akademičtí a pedagogičtí pracovníci.
Rektor: Konstatoval, že se jedná o všechny pracovníky. Paní ministryně dlouhodobě deklaruje všechny
pracovníky i nepedagogické.
Kolibová: Vznesla dotaz, pokud bude rozděleno podle modelu popsaného panem rektorem, jakou částkou
by disponovala FPF a jaký by byl rozdíl v částce podle modelu děkana Stuchlíka?
Rektor: Odpověděl, že podle metodiky děkana Stuchlíka by FPF obdržela o 372 tis. korun více.
Franěk: Sdělil, že bylo rozhodnuto již dříve, že finanční prostředky budeme rozdělovat podle metodiky
MŠMT, a proto bychom měli tuto metodiku dodržovat.
Höflerová: Vznesla dotaz, zda se jedná o zvláštní peníze.
Rektor: Odpověděl, že se jedná opět o peníze z vědeckovýzkumné činnosti.
Sedlář: Také se přiklonil k dodržení metodiky MŠMT.
Verner: Vznesl dotaz k položce „výukový byt“. Co to znamená?
Kvestor: Vysvětlil, že se jedná o prostory pro nácvik života postižených osob v běžném prostředí. Byt je
vybaven běžným zařízením, přizpůsobeným osobám se zdravotním postižením. Jedna z místností je
vybavena speciálními kamerami a neprůhledným sklem, a měla by být využívána jako výslechová
místnost. Nápad vznikl ve spolupráci s Policií ČR, kdy na policejní půdě není vhodné prostředí
pro pohovor psychologa se zneužívanými dětmi a ženami. Náměstkyně MŠMT byla nakloněna tomuto
námětu a schválila investiční záměr na dokončení výukového bytu, jelikož to s sebou neslo navýšení
finančních prostředků na celou akci. Byt má být dokončen 5. listopadu a měl by být slavnostně otevřen
za přítomnosti policejního prezidenta, jelikož se bude jednat o ojedinělý projekt v celé České republice.
Pilát: Vznesl dotaz, že se mu z toho vytratily osoby se zdravotním handicapem.
Kvestor: Upřesnil, že výslechová místnost zabere pouze jeden pokoj, ostatní prostory budou sloužit
handicapovaným osobám.
Pilát: Vznesl dotaz, kdo bude provádět nácvik s handicapovanými osobami.
Kvestor: Informoval, že by se mělo jednat o odborníky z Fakulty veřejných politik, Ústavu ošetřovatelství.
Kolibová: Vznesla dotaz, kde je byt situován a zda-li má samostatný vchod.
Kvestor: Upřesnil, že je umístěn na Bezručově náměstí 14, v přízemí a má samostatný vchod. Doplnil,
že i výslechová místnost byla vybavována dle zadání Fakulty veřejných politik.

Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2016
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
2

c. Plán realizace strategického záměru Slezské univerzity v Opavě na rok 2017
Rektor: Konstatoval, že tento materiál je předkládán každý rok a v minulých letech byl jeho název
Aktualizace dlouhodobého záměru. Ke změně názvu došlo v souvislosti s novelou VŠ zákona a informace
z MŠMT je, že bychom měli použít název, který ukládá novela VŠ zákona. Co se týče obsahu, dokument
navazuje na ADZ z předchozího roku. Prioritní oblasti zůstávají stejné. Ke změnám docházelo
v jednotlivých cílech. Snažili jsme se reagovat na všechny záležitosti týkající se novely VŠ zákona.
Materiál byl již projednán Správní radou SU, byl projednán v Kolegiu rektora a přesto, že nám to VŠ
zákon nenařizuje, rozhodli jsme se i nadále předkládat tento materiál Vědecké radě SU. K materiálu neměl
nikdo žádné připomínky.
Diskuze:
Verner: Vznesl dotaz (str. 8, cíl 1) „prioritní oblast kvalita“ – zda by bylo možné tento pojem přiblížit.
Rektor: Informoval, že jedním z kroků je zavedení rady pro vnitřní hodnocení kvality
vědeckovýzkumných a dalších činností. Tento cíl byl součástí ADZ v loňském roce. Do konce září 2017
musíme zaktualizovat všechny vnitřní předpisy v souvislosti s novelou VŠ zákona. Na vedení bylo
dohodnuto, že tato rada by měla mít 15 členů. Stejnou cestou šla i Masarykova univerzita, která má také
15-ti člennou radu pro vnitřní hodnocení kvality. Zákon ukládá, že členem rady je automaticky rektor,
místopředsedou je statutární zástupce rektora, dále pak předseda AS SU. 4 členy nominuje rektor, 4 členy
nominuje AS SU a 4 členy nominuje Vědecká rada SU. Tímto bych požádal, aby AS SU nominovala
4 členy, z toho jeden člen musí být student. Rada může vzniknout až v okamžiku, kdy toto bude zakotveno
ve Statutu. Novela Statutu je již zpracována, nyní bude předložena ke kontrole právnímu oddělení. Poté
bude předložen AS SU k projednání a po schválení zaslán na MŠMT k registraci. Požádal o nominace
členů v co nejkratším termínu, jelikož rada by se mohla již scházet.
Slováček: Požádal senátory, aby se zamysleli nad nominací členů AS SU do Rady pro vnitřní hodnocení
kvality a své návrhy zaslali co nejdříve na jeho emailovou adresu.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Plán realizace strategického záměru Slezské
univerzity v Opavě na rok 2017
Pro:
15

Proti:
0

Zdrželi se:
1

2. Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorských
studijních programech Matematika – Informace o 1. kole přijímacího řízení
pro akademický rok 2017/2018
Sedlář: Konstatoval, že tento materiál se liší pouze v jednom bodě, a to, je zde věta – „přijímací zkouška
na obor B101 byla zrušena“. Bylo dříve formulováno, že se koná přijímací zkouška a pak bylo napsáno, že
byla zrušena.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském,
navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 1. kole
přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
Pro:
16

Proti:
0

Zdrželi se:
0

b. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018
Sedlář: Konstatoval, že v tomto materiálu nedošlo k žádné změně, nicméně je nutné ho pro další
akademický rok znovu schválit.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro
akademický rok 2017/2018
Pro:
16

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Různé
a.
Skácelík: Vznesl dotaz k otevírací době nově otevřené knihovny. Zda bude stejná jako doposud, jelikož
byla krátká. Konstatoval, že má spoustu dotazů od studentů, protože byly zrušeny dílčí knihovny, zda by
nebylo možné prodloužit otevírací dobu knihovny.
Rektor: Přislíbil zkonzultovat tuto záležitost s vedoucí Univerzitní knihovny. Konstatoval, že princip je
teď jiný, jelikož jsou nainstalovány různé kódové brány, aby nedocházelo ke zcizení knih apod.
Konstatoval také, že zaměstnanci knihovny jsou i mimo otevírací dobu v knihovně přítomni, nicméně
pracují v archivech apod.

b.
Skácelík: Vznesl dotaz k přijímacímu řízení na všechny navazující magisterská studia. Proč je potřeba
dokládat maturitní vysvědčení i v případě studentů SU, kteří ukončili bakalářský obor. Studijní oddělení
tímto vysvědčením již disponuje.
Rektor: Konstatoval, že tato pravidla byla schvalována AS SU, tudíž je nutné toto připomínkovat v rámci
schvalovacího procesu v AS SU.
c.
Rektor: Pozval členy AS SU na výstavu k 25. výročí Slezské univerzity. Informoval, že vernisáž proběhne
20. 10. ve Slezském zemském muzeu od 17 hodin. Úvodní proslov bude mít prof. Černohorský.

4. Příprava voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě pro období 2017 – 2020
Slováček: Sdělil, že podle článku 4 Volebního a jednacího řádu Slezské univerzity vyhlašuje volby
do Akademického senátu pro období 2017 – 2020. Konstatoval, že je nutné stanovit Ústřední volební
komisi, proto požádal o návrhy členů do této komise. Informoval, že komise musí být nejméně tříčlenná.
Informoval, že bude svoláno mimořádné zasedání AS SU k přípravě voleb.
Byl vznesen dotaz, ke kterému datu ukončil Mgr. Burda studium.
Vojtal: Konstatoval, že ověří na studijním oddělení fakulty termín přerušení studia Mgr. Burdy, ve vtahu
k případnému vyhlášení doplňovacích voleb. Pokud dojde k ukončení členství v AS SU 6 měsíců před
vypršením mandátu, není nutné doplňovací volby vyhlašovat.
Příští mimořádné zasedání Akademického senátu se bude konat 25. 11. 2016 ve 13 hodin v Opavě.

Zapsala:
Zuzana Moravcová, 11. 10. 2016
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 258. zasedání AS SU konaného dne 11. 10. 2016

1. Akademický senát Slezské univerzity souhlasí s revokací usnesení ze dne 24. 6. 2016, kterým byl
per rollam schválen Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2016
2. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2016
3. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2016
4. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Plán realizace strategického záměru Slezské
univerzity v Opavě na rok 2017
5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském,
navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 1. kole
přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro
akademický rok 2017/2018

Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
předseda AS SU

