Zápis ze 171. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 13. 5. 2008 v Opavě

Vaněk, Čermák, Veselý, Botlík, Harasimová, Urbanec, Mrověcová, Sedlář, Fidler,
Brázdil, Foltýn, Miškus, Růžička, Rojík

Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

Hosté: Žáček, Kania, Janák

PROGRAM:
1. Ekonomické záležitosti:
-

1.1 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2007.

-

1.2 Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2007.

-

1.3 Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2007.

-

1.4 Rozhodnutí rektora č. /2008 k zúčtování výsledků hospodaření Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2007.

2. Studijní záležitosti:
-

3.

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

Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil řádné 170. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Přednesl program jednání. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Senátor Sedlář vznesl požadavek, aby z programu příštího zasedání byly vyřazeny body, ke kterým
nebyly materiály doručeny včas.
Doc. Janák proděkan FPF ukončil členství v AS SU. Náhradníkem bude PhDr. Vojtal, který nebyl
přítomen a proto se ke členství v AS SU nemohl vyjádřit.

1.1 Výroční zpráva o činnosti

Zprávu představil rektor a poukázal na to, že ve zveřejněném seznamu publikací SU byly
uvedeny pouze impaktované publikace a monografie vydané SLU Jedná se o nejdůležitější
a nejzávažnější výsledky této části činnosti SLU. Zpráva byla projednávána na kolegiu
rektora, vědecké radě, vedením SU.
Diskuze
Sedlář – má výhrady ke zpracování zprávy a její formě.
Str. 12: u předsedy Stuchlíka chybí datum.
Str. 18: nad ú není čárka, tabulky mají různý formát.
Str. 24: ve třetím odstavci je odlišná velikost písma.
Str. 26: počet článků v impaktovaných časopisech je 31, ne 34.
Str. 29: chybí háček nad č.
Str. 31: v úvodu do ošetřovatelské angličtiny je vynechané g, ve jméně vyučujícího je
o jedno o víc.
Str. 34: formát a čísla v tabulkách jsou různá.
Str. 43: v anglickém názvu je namísto anglického „and“ použito „a“.
Str. 45: u tabulek „zprávy akreditační komise“ chybí záhlaví.
Str. 50 – 51: chybná úprava, obzvláště na straně 51.
Str. 53: chybí záhlaví.
Str. 54: není zarovnáno do bloku.
Pokud byl tento dokument předložen 20. 4. 2008 na jednání správní rady, měl být
upraven.
Rektor: uznal připomínky za oprávněné a omluvil se. Poukázal na to, že dokumenty projdou
závěrečnou korekturou. Za oprávněné připomínky vyslovil dík.
Janák: str. 30: jsou zde pravopisné chyby, jedná se o sborník studií, který byl financován
z grantu a je to výborně recenzovanou publikací. Žádá zvážení přeřazení publikace do jiné
kategorie, protože se jedná o nejlepší dokument nové fakulty.
Str. 31: sjednocení dokumentů.
Foltýn: dotaz zda jsou skupiny publikací seřazeny podle jejich kvality.
Rektor: skupiny publikací nejsou vytvořeny na základě kvality uvedených publikací, ale jedná
se o nejvýznamnější dokumenty vydané přímo SU.
Janák: podal návrh na přejmenování celé skupiny, aby bylo patrné, že publikace jsou
rozdělené do skupin podle toho, kdo je vydal.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Výroční zpráva o činnosti s připomínkami.
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Pro

14

Proti 0

Zdrželi se

0

1.2 Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2007
Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2007 představil rektor a uvedl, že se
jedná o tabulkový přehled.
Diskuze
Urbanec: str. 20 a str. 24 opakuje se bod 2.6 mobility.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2007
s připomínkami.
Pro

všichni(14)

Proti 0

Zdrželi se

0

1.3 Výroční zpráva o hospodaření
Výroční zpráva o hospodaření byla představena kvestorem. Uvedl, že zpráva shrnuje
ekonomické výsledky SU za uplynulý roka. Jedná se o soubor tabulek předepsaných MŠMT,
do kterých se pouze vkládají údaje
Diskuze
Sedlář: Poukázal na mnoho pravopisných chyb. Obsah neodpovídá stránkám. Neodpovídají
nadpisy v seznamu a následných dokumentech.
Kvestor: Konečné korektury budou prováděny. Požádal senátory o projednávání obsahu ne
formy.
Sedlář: Vývoj počtu zaměstnanců-grafy. Dotaz na formulaci „v každém uplynulém období“.
U slova ztráta chybí znaménko mínus. Str. 8 je chybně umístěná.. Aktiva by se nerovnají
pasivům.
Kvestor:uváděné hodnoty jsou k rozdílným datům.
Sedlář: na straně 16 by měl být jiný název tabulky.
Kvestor: názvy tabulek jsou dané MŠMT, není možné je měnit je měnit.
Sedlář: Tabulka str. 18- 345 chyba v jednotkách.
Kvestor: zašle materiály z MŠMT. Tabulku na straně 18 prověří.
Sedlář: str. 20 - tabulka „převedeno do fondu“ nesouhlasí s tabulkou 6.1.
Kvestor: opět prověří
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Sedlář: granty- hodnoty uvedené ve zprávě se neshodují s hodnotami, které zjistil senátor
Sedlář.
Kvestor: uvedené údaje pochází z účetnictví.
Kvestor: fond na tabulku 4.2 nebyl vůbec tvořen, ale tabulku není možné vyškrtnout.
Sedlář: str. 41 tab. 9.1 zaokrouhlování 106,574 mělo by být na konci 5.
Kvestor: jedná se o předepsanou formu.
Botlík: Podal senátory, aby se zaměřili na obsahovou stránku textu.
Sedlář: str. 92 údaje v tabulce jsou k jakému dni.
Kvestor: datum 30. 12. je špatně
Sedlář: evidenční přepočet zaměstnanců je rozdílný s tabulkou v úvodu. Měly by být
odesílány údaje v tabulkách, kde čísla souhlasí.
Kvestor: je vděčný za podrobné kontroly, na konci loňského roku byly problémy na
ekonomickém oddělení, zprávu zpracovávala pracovnice, která nastoupila v říjnu. Měla být
podrobována větší kontrole. Omluvil se.
Čermák: dotaz na zprávu auditora.
Kvestor: byla v pořádku.
Botlík: tabulka počtu zaměstnanců str. 5 v roce 2000 3 tis. Studentů, 2007 dvojnásobný nárůst
počtu studentů, ale pedagogů je víc pouze o 46. Špatné z hlediska sociálního pohledu
pedagogů. Není to připomínkování výroční zprávy jako takové
Rektor: nezvedal se počet studijních programů, ale pouze počty studentů v jednotlivých
oborech. Financování jde na hlavu studenta a normativ je nedostačující. Nárůst
administrativních pracovníků je větší, ale mají více úkolů od MŠMT. Je možné udělat audit
vytíženosti administrativních pracovníků, bude-li senát. Dotaz na kvestora o předpokládané
ceně auditu.
Kvestor : bude se jednat o stovky tisíc.
Rektor: vznáší dotaz k senátorům, zda chtějí audit provézt. Do příštího zasedání AS SU mají
možnost provedení auditu zvážit. Rektor zná vytíženost studijního oddělení a chápe, že mají
obrovské množství agendy.
Botlík: nezpochybňuje práci administrativy, ale chtěl poukázat na zhoršující se podmínky
studijního oddělení.
Rektor: je to složitá problematika a nedá se vyložit pouze tabulkou
Sedlář: problémem je že se zde nepočítají úvazky pedagogů.
Janák: na FPF děkan stanovil minimální počty hodin.
Veselý: nezná firmu, která by uměla zhodnotit práci pedagogů. Navrhuje spíše porovnání
s jinou VŠ.
Vaněk: navrhuje návrat k projednávání výroční zprávy.
Růžička: str. 30, jedná se o program Ceepus, dotaz zda je univerzita zapojena.
Kvestor: není.
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Růžička: str. 38, celkové výnosy VŠ-menza v Karviné. Co znamená třetí sloupec.
Kvestor: v Opavě si studenti nakupují stravenky ve stravovacích místech a výnosy
převádějí na školu. V Karviné je postup jiný.

se

Rojík: fakulta v Karviné zabezpečuje stravování v objektu kolejí Na Vyhlídce a v hlavní
budově. Na koleji Na Vyhlídce byl z důvodů rekonstrukce částečně omezen provoz menzy a
bufetu a zajišťuje pouze dovoz studených jídel. V hlavní budově fakulty na Univerzitním
náměstí a na koleji Na Vyhlídce je smluvní firmou na základě pronájmu provozována menza
a bufet..
Kvestor: vzneseme dotaz na fakultu..
Vaněk: ukončuje diskuzi.

.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Výroční zpráva o hospodaření s připomínkami.
Pro všichni

13

Proti 0

Zdržel se
1
(Sedlář nepřítomen)l

1.4Rozhodnutí rektora č. /2008 k zúčtování výsledků hospodaření Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2007
Představeno kvestorem. Je nutné rozhodnout o přerozdělení hospodářského výsledku
do fondů. Na základě informací od součástí, navrhujeme přerozdělit výsledek do uvedených
fondů. Tabulka vyházela z návrhů součástí.
Diskuze
Botlík: hlavní činnost OPF je jeden milion v záporu.
Kvestor: pro letošní rok není plánovaný záporný hospodářský výsledek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje vypořádání kladného hospodářského výsledku za rok 2007
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Představil předseda AS OPF RNDr. Franěk. Návrh schválil senát OPF v Karviné. Řád
vychází z původního řádu. Změny oproti původnímu znění:
1) Studenti nejsou povinni absolvovat 1 měsíc zahraničního pobytu.
2) Změkčení pravidel publikační činnosti.
Nabývá platnosti a účinnosti jeho schválením AS SU, změna na nabytí účin od 1.9.2008.
Podmínky přijímacího řízení, ne pouze z anglického, ale i z jiného světového jazyka.
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Diskuze

Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Slezské univerzity
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s připomínkami.
Pro

14

Proti 0

Zdrželi se

0

RŮZNÉ
Na příští zasedání, 17. 6. 2008 v 10:00 v Karviné, se bude projednávat Bílá kniha terciárního
vzdělávání. Kvestor připraví podklady včetně stanoviska rektora.

Zapsala
Nela Polednová, 13.5.2008 Opava
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Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 170. zasedání AS SU konaného dne 13. 5. 2008

1)

AS SU schvaluje Výroční zpráva o činnosti s připomínkami.

2)

AS SU schvaluje Hodnocení činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2007.

3)

AS SU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření s připomínkami.

4)

AS SU schvaluje vypořádání kladného hospodářského výsledku za rok 2007.

5)

AS SU schvaluje Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů
Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
s připomínkami.

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU
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