Zápis z 230. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 15. 10 2013 v Karviné
Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Vojtal, Janiš, Kolibová, Franěk, Kopková, Bernatík, Botlík, Ševčík,
Urbanec, Harasimová, Fogltonová, Řihák, Fidler

Omluveni:

Siostrzonek, Čermák, Žáčková, Rojík

Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania, Koliba, Vodová

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
a. IX. Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě

2.

Ekonomické záležitosti
a. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2014
b. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014

3.

Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském
a doktorském studijním programu Matematika
b. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek na obory bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu Matematika pro akademický rok 2014/2015

4.

Volby do Akademického senátu Slezské univerzity na období 2014 – 2017

5.

Různé

Předseda AS SU RNDr. Vaněk přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil senátory
s programem jednání. Všichni senátoři
programem souhlasili. Prohlásil senát
za usnášeníschopný.
1. Legislativní záležitosti
a. IX. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě
Koliba: Představil materiál a požádal kvestora o komentář.
Kvestor: Změna je vyvolaná změnou v zákoně, jelikož bylo odvolacím soudem stanoveno,
že poplatky musí být stanoveny buď vzorcem nebo konkrétním číslem. Rozhodli jsme se pro
stanovení poplatků procentem. Bylo by problematické uvádět konkrétní částku, jelikož se každý
rok mění. Změna byla projednána v Kolegiu rektora a součásti s tímto textem souhlasili.

Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje IX. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

2. Ekonomické záležitosti
a. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na rok 2014
b. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014
Rektor: Informoval, že tyto materiály byly již v minulém roce zpracovávány tak, aby byly
kontrolovatelné. Základní osnova se opírá o osnovu MŠMT. Za nejdůležitější považuje nutnost
přizpůsobení počtu financovaných studentů k počtu reálně studujících studentů na SU. Nejedná
se však o jednoduchou záležitost, jelikož na řadu oborů se připravuje přijímací řízení bez
přijímacích zkoušek. Přihlašuje se zde pak mnoho uchazečů, ale my přesně nevíme, zda na
tento obor nastoupí, jelikož může být zapsán i na jiných VŠ. Je pak na zkušenosti vedoucích
součástí se co nejméně odklonit od nastaveného počtu. Za poslední léta již nedochází k velkým
výkyvům. Dále považuje za důležité studium profesních oborů, jelikož je žádoucí, aby školu
opouštěli studenti, kteří jsou zaměstnatelní, a po kterých je poptávka. Když se tyto profesní
obory dobře využijí myslím, že by se mohly snížit i sociální problémy. Jedním z bodů, který
možná vzbuzuje určité emoce je rozvoj akademické poradny, která slouží k tomu, aby se
studentům se SVP umožnilo vyrovnat s těmito problémy. Jedná se např. o fyzický handicap či
psychický. U psychických handicapů je to daleko složitější a nejsem si jist, že studentovi
zatíženému psychickými problémy se dá pomoci. Každopádně má právo absolvovat
vysokoškolské studium. Akademická poradna má těmto lidem pomáhat, zabezpečovat jim určité
pomůcky, ale také pomoci zajistit, aby fungovala spolupráce také s pedagogy, kteří tyto studenty
vyučují. Další oblastí je rozvoj informační a knihovnických služeb. Podařilo se nám knihovnu
zcentralizovat. Financování nákupu knih je poměrně slušné, avšak ideální by bylo, kdyby každá
kniha byla k dispozici v takovém množství, aby si ji mohl půjčit každý, kdo ji potřebuje, což však
není možné. Jsem rád, že se podařilo v tomto systému navázat velmi dobrou komunikaci a
zajistit fungování na obou sídlech SU s tím, že se snad necítí nikdo v daných oblastech
diskriminován. Asi každý se setkal se systémem KREDO, tedy vypracováním SVOD analýz a
dalších dokumentů. Zde bych konstatoval, že je naší povinností využít těchto systémů, aby
výstupy a výsledky byly pro SU užitečné.
Důležitý je také systém kvality pedagogické práce, protože systém vzdělávání studentů je na
křivce poklesu. Druhá oblast se týká otevřenosti. Je zde vidět využívání bilaterárních smluv
apod. Provedli jsme analýzy a ne všechny smlouvy jsou využívány tak, jak by měly. Jednak je to
zodpovědnost vedení, které může udržovat kontakty, ale podstata je na součástech a závisí na
ochotě spolupracovat na jednotlivých institucích a ne vždy je ochota oboustranná.
Chtěl bych se zmínit o některé další spolupráci např. s MSK, Hospodářskou komorou. Dále bych
chtěl zmínit záležitost celoživotního vzdělávání, kde záleží na nás jakou vytvoříme nabídku.
Myslím si, že v CŽV máme rezervy. Ale i to je na jednotlivých ústavech, aby se zamysleli, jelikož
se jedná o jednu z oblastí jak získávat finanční prostředky. Další oblastí je prezentace a
marketing SU, kde jsme věnovali větší množství finančních prostředků, protože konkurence

v nabídce vzdělávání je vysoká a musíme na ni reagovat. S tím souvisí zpracování koncepce
historie SU. Myslím si, že SU není už tak mladá a je nejvyšší čas zaznamenat 20 let existence.
Na toto navazuje IP na rok 2014 a jedná se o dokument, který pokračuje v systému zavedeném
MŠMT minulý rok s tím rozdílem, že se již nejedná o IRP, ale pouze o IP. Jsou zde
shromážděny realizace ADZ rozepsáno do konkrétní podoby, s určením finančních prostředků.
Je zde oblast IT, dále podpora mezinárodních mobilit, rozvoj zahraničních vztahů. Já bych
považoval za důležité podporu mobilit, jelikož je zájem, aby naši studenti navštěvovali zahraniční
VŠ. Toto však není jen otázkou finančních prostředků, ale také otázkou uzpůsobení podmínek a
požadavků, které deklarujeme na studenty, kteří nám na zahraniční vysoké školy odcházejí.
Dále je zde podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V. Dále Akademická poradna, o
které jsem již hovořil. Pak jsou zde tzv. výzkumná centra např. centrum empirických výzkumů na
FVP a 4 centra na FPF, také Institut interdisciplinárního výzkumu na OPF. Centrum empirických
výzkumů na FVP si myslím, že je myšlenka, která vychází z vize do budoucna pro zájemce
z venku. Mohla by to být jedna z cest, na kterou by se měla SU zaměřit, protože si je schopna
získat finanční prostředky pro sebe. Výzkumná centra FPF se vyskytují pod hlavičkou spíše
základního výzkumu, zejména astrofyziky a historie a měli by otevřít cestu především
k interdisciplinární spolupráci. Pevně věřím, že se podaří tato centra otevřít a zařazení nových
prvků by mělo být ku prospěchu věci. Dostáváme se do velice složitého období, a ne všichni si
to uvědomují. Do roku 2020 se počet studentů ocitne na číslech z roku 2003, což je velice
významný pokles, a my na toto budeme muset reagovat, a to formou redukcí studijních
programů, zbavování se objektů, snižováním pracovníků apod.. Ale je také nutné myslet na to,
aby se univerzita udržela na tom žebříčku, na kterém v současné době je. Pokud však
nebudeme kreativní, budeme bez přístupu k inovacím a tohle si neuvědomíme a budeme
spoléhat na dotace od státu, tak se nám tam udržet nepodaří.
Diskuze:
Kolibová: Vznesla dotaz, zda-li vytvoření institutu se specializací na malé a střední podnikání
bude nové pracoviště a budou se přijímat noví pracovníci nebo se budou pouze přesouvat.
Rektor: Konstatoval, že dotaz by měl asi zaznít na řešitele projektu a ten zde bohužel není
přítomen.
Vaněk: Informoval, že projektový záměr byl formulován tak, že nebudou kladeny nároky na
pracovní síly.
Janiš: Vznesl dotaz k bodu ADZ zavést celouniverzitní systém hodnocení kvality, kde kvalita
výuky je nehodnotitelná, zda se tedy bude hodnotit kvalita výstupů nebo kvalita samotné činnosti
a kdo to bude zajištovat?
Rektor: Konstatoval, že je nejprve nutné vypracovat systém a teprve ten systém bude odpovídat
na otázky, které byly položeny. Existuje mnoho modelů. Měl by odpovídat na celou řadu otázek,
současně na dostupnost studijního materiálu, dostupnost studijních pomůcek, počet studentů
v semináři. Není to jednoduchá záležitost a nemyslím si, že se nám povede dopracovat kvalitní
systém. Škola by se v prvé řadě měla věnovat tomu, aby těm, kteří chtějí studovat, studovat
umožnila, a to je první základ, aby škola mohla fungovat. Dále pak vytvořit podmínky pro
studium (studovny apod.)

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě
na rok 2014
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě
na rok 2014
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

3. Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském,
a doktorském studijním programu Matematika

navazujícím

magisterském

b. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek na obory bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu Matematika pro akademický rok 2014/2015
Rektor: Předal slovo RNDr. Sedlářovi jako zástupci Matematického ústavu.
Sedlář: Konstatoval, že se jedná o standartní materiál, který nevyžaduje zvláštního kalendáře.
Jde pouze o aktualizaci pro další akademický rok. Na bakalářské obory nejsou přijímací
zkoušky, vykonávají se pouze na navazující magisterské studium a na doktorské studium. Proto
je nutné zpracovat a schválit také Bodové hodnocení přijímacích zkoušek.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském,
navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Bodové hodnocení přijímacích zkoušek na obory
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Matematika pro akademický
rok 2014/2015
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

4. Volby do Akademického senátu Slezské univerzity na období 2014 – 2017
Vaněk: Předsedkyní ústřední volební komise byla zvolena RNDr. Vodová. První schůzka ÚVK
proběhla ve čtvrtek 10. 10. 2013. Došlo ke změně jednoho člena volební komise.
Sedlář: Místo Dr. Nábělkové, která z pracovních důvodů odmítla členství v komisi byl navržen
Mgr. Jiří Jahn.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje nahrazení RNDr. Nábělkové Mgr. Jiřím Jahnem
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

Vodová: Po dohodě s RNDr. Vaňkem byl dohodnut harmonogram voleb. Do 31. 10. AS FVP,
OPF a FPF na svých fakultních zasedáních ustanoví dílčí volební komise a také vyvěsí
harmonogram voleb. AS SU ustanoví komisi pro MÚ. Do 4. 11. zašlou návrhy hlasovacích lístků.
V rámci harmonogramů je nutné stanovit místo, způsob a návrhy kandidátů. Volby by měly
proběhnout ve dnech od 24. – 25. 11. Musí se jednat o dva dny po sobě následující a 4 hodiny
denně. Předpokládané 2. kolo je plánováno na 2. - 3. 12.
Vaněk: Vznesl dotaz, zda všichni souhlasí s navrženými úkoly a termíny.
Sedlář: Požádal o změnu prvního data z 31. 10. Na 1. 11., jelikož jedna členka dílčí volební
komise se stane zaměstnankyní od 1. 11. 2013.
Vaněk: Potvrdil, že datum bude opraveno na 1. 11. A konečný harmonogram bude rozeslán
všem členům Akademického senátu.
Sedlář: Sdělil návrhy na členy dílčí volební komise pro MÚ.
Mgr. Jiří Jahn - předseda
Mgr. Petr Blaschke
RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje dílčí volební komisi pro Matematický ústav ve složení:
Mgr. Jiří Jahn - předseda
Mgr. Petr Blaschke
RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D.
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje harmonogram zpracovaný volební komisí
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje termín 1.kola voleb do Akademického senátu v týdnu od 25. – 29.
11. 2013 a termín případného 2.kola voleb od 9. – 13. 11. 2013
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

14

0

0

5. Různé
a)
Botlík: Připomněl dotaz z minulého zasedání AS SU ohledně průměrné mzdy.
Kvestor: Slíbil zaslání materiálu a uložení do dokumentového úložiště AS SU.
Vaněk: Požádal o uložení materiálů pro AS SU na intranet jako neveřejné dokumenty.
b)
Bernatík: Informoval, že na úrovni Akademického senátu fakulty probíhají
na doplňovacích volbách do studentské komory. Jednání AS OPF proběhne 30.10.

práce

Vojtal: Zasedání AS FPF proběhlo 7. 10. AS FPF se shodl, že v rámci nových voleb nebudeme
vypisovat doplňovací volby.
c)
Janiš: Informoval o petici na vznik univerzitní školky. Vznesl dotaz, jak k této věci přistupuje
vedení.
Rektor: Konstatoval, že žádnou petici neobdržel. Nicméně by se nestavěl proti takovéto instituci,
pokud by byla plně využívána.
Janiš: Konstatoval, že si myslí, že by nebyla plně obsazena, a že by se jednalo o záležitost
mnoha milionů.
Rektor: Sdělil, že by tato záležitost podléhala mnoha zjištěním, kolik by bylo zájemců apod.
Mohla by být přístupná i zájemcům z řad veřejnosti a nemuselo by se jednat o záležitost
ztrátovou. Ale zatím žádnou petici neobdržel. Pokud ji obdrží, bude se tím vedení zabývat.
Řihák: Informoval o účasti zástupce studentské komory AS SU na II. Studentské konferenci
akademických senátorek a senátorů organizované Studentskou komorou RVŠ, jež proběhla ve
dnech 11. A 12. 10. Za jeho účasti v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Na

programu jednání byla mj. problematika hodnocení kvality vysokých škol, problematika
ne/zákonnosti vybírání poplatků na vysokých školách, diskuze o zkvalitňování komunikace členů
AS nejen s vedením vysoké školy a další důležitá témata vztahující se k vysokoškolské
samosprávě. Konstatoval, že nemalé pozitivum aktivní účasti SU spatřuje v tom, že SU byla díky
účasti zástupce SK AS SU na této konferenci shledána jako jedna z 18ti VŠ, která má zájem
konfrontovat ve studentské komoře své názory.
Jako předseda dílčí volební komise AS SU pro doplňovací volby do SK AS SU a SK AS SU OPF
informoval o uveřejnění harmonogramu voleb a o dalších organizačních záležitostech voleb,
přičemž uvedl, že do 31. 10. 2013 je možno podávat návrhy na kandidáta do SK, a to jak
univerzitního, tak fakultního senátu (OPF). 1. kolo voleb proběhne souběžně v termínu 5. – 7.
11., případné 2. kolo voleb pak v termínu 12. a 13. 11. 2013.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 19. 11. 2013 ve 13.00 hodin v Opavě.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 15. 10. 2013
Za správnost: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 230. zasedání AS SU konaného dne 15. 10. 2013

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje IX. Změnu Statutu Slezské univerzity
v Opavě
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské
univerzity v Opavě na rok 2014
3. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014
4. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském,
a doktorském studijním programu Matematika

navazujícím

magisterském

5. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek na obory bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu Matematika pro akademický rok 2014/2015
6. Akademický senát schvaluje nahrazení RNDr. Nábělkové Mgr. Jiřím Jahnem
7. Akademický senát schvaluje dílčí volební komisi pro Matematický ústav ve složení:
Mgr. Jiří Jahn - předseda
Mgr. Petr Blaschke
RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D.
8. Akademický senát schvaluje harmonogram zpracovaný volební komisí
9. Akademický senát schvaluje termín 1. kola voleb do Akademického senátu v týdnu
od 25. – 29. 11. 2013 a termín případného 2. kola voleb od 9. – 13. 11. 2013

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
předseda AS SU

