Zápis z 233. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 18. 2. 2014 v Karviné
Přítomni:

Vaněk, Vojtal, Janiš, Kolibová, Bernatík, Urbanec, Řihák, Siostrzonek, Rojík,
Hečko, Sedlář, Ševčík, Botlík, Fogltonová, Harasimová

Omluveni:

Čermák, Žáčková, Franěk, Urbanec, Ševčík, Kopková

Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania, Engliš, Koliba, Dluhošová

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
a. I. Změny Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

2.

Různé

Předseda AS SU RNDr. Vaněk přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil senátory
s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili. Informoval, že senát má v tuto
chvíli 19 členů, a senát je usnášeníschopný
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změny Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Vaněk: Požádal PhDr. Vojtala o předložení materiálu.
Vojtal: Jedná se o úpravu několika článků. Změny v čl. 1 byly aplikovány v důsledku konzultací
s akreditační komisí a s MŠMT. V odst. 4 je jakési zjemnění povinnosti, protože potenciálně,
pokud budou zájemci o studium např. z Brazílie či Nového Zélandu, bylo by obtížné se dostavit
na přijímací zkoušky. K dalším dvěma článkům bylo nutné mít vyjádření právníka, které již
máme k dispozici. Tyto dva body jsou naprosto v souladu se Studijním a zkušebním řádem SU.
Vaněk: Konstatoval, že pod pojmem student se rozumí student i studentka, jedná se jen o právní
zjednodušení.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změny Studijního a zkušebního řádu
doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

2. Různé
Botlík: Vznesl dotaz ke mzdám. Dle jeho názoru by měla výkonnostní složka být ohodnocením
za množství publikování apod. Ne každý má možnost publikovat, ne každý je členem redakčních
rad či profesorem, aby měl renomé. Výstupy z publikační činnosti jsou jedním z hlavních kritérií
pro vyhodnocování. Studentská grantová soutěž je určena jak pro studenty, tak pro jejich
garanty. Především by SGS měla být pro doktorandy, ale ve skutečnosti odměnu nedostanou,
protože jejich práce není výstupem do Web of science. Není profesorem, proto to nemá takovou
váhu. Je to jen můj návrh, aby se studenti dostali do rovnocenné pozice a abychom mohli mít
hodnotné výsledky.
Engliš: Vznesl dotaz na zdroj informací o hodnocení.
Botlík: Konkrétně mé SGS, které mělo 30 výstupů, fakultní grantová komise body ubrala,
protože nejsou výstupem do Web of science.
Engliš: Někdy je doba publikace i 3 roky.
Botlík: Také víme, že do závěrečné zprávy se nedávají publikace, které ještě nejsou zalistovány.
Rektor: K rozdělování peněz, které přicházejí na studenty a k otázce mezd a využívání formy
výkonnostní odměny sdělil, že chápe, že by vypadlo lépe, kdyby tento druh finančních
prostředků, které jsou rozepisovány mezi hmotné pracovníky, se jmenoval jinak, nicméně tento
dotaz by měl prioritně zaznít na malém senátu, protože ze zákona je tato oblast svěřena do
péče vedení fakulty. Děkan má nejlepší informace. Každopádně dosáhnout ideálního stavu, aby
všichni byli spokojení, je nereálné. Nebrání se námětům ke změně mzdového předpisu, může
být předmětem diskuze, ale proces legislativní změny poměrně dlouho trvá. Vzhledem k tomu,
že výrazně klesá demografická křivka, je méně studentů a dostáváme tudíž méně peněz.
Dotace na jednoho studenta je pro všechny školy stejná. Je nutné zaměstnance motivovat, aby
přišli s náměty, jak získat pro fakultu peníze. Jsou zde určité možnosti např. v rámci
celoživotního vzdělávání. Finance jsou však problémem všech vysokých škol. OPF má několik
set studentů, na které nedostávají peníze, nicméně je musí odučit. A pokud se nabere více
studentů s koeficientem 0, tak pak dostane fakulta méně peněz. Vedení na to upozorňovalo, ale
v řadě věcí si fakulty rozhodují samy.
Botlík: Konstatoval, že otázku financí otevřel na AS SU z důvodu, že mzdový předpis je
záležitostí celé univerzity. Vznesl dotaz ke stanovování koeficientů náročnosti.
Kvestor: Vedení součásti jsou informováni jak postupovat v případě, že si daný obor myslí, že je
podhodnocen. A existují také návody. Kdokoli může zvážit a přepočítat skutečné náklady a
poslat na reprekomisi žádost, která posoudí, zda v tomto oboru skutečně není koeficient
podhodnocen. Už se tak i stalo a reprekomise poslala, ve kterých oborech koeficient zvyšují. Ale
je to opravdu záležitostí součásti, my na rektorátě nevíme, jak jsou obory náročné.
Co se týče mzdového předpisu – jedná se o celouniverzitní předpis, ale nebráníme se
jakémukoli námětu na jeho úpravu. Ještě nikdy nepřišel žádný námět. Pokud malý senát usoudí,
že je nutné něco změnit, nevylučujeme změnu. K rozpisu prostředků - pravidla pro rozpis
prostředků pro vysoké školy byly 29. ledna zveřejněny. Udělali jsme rozpis ukazatele A podle
počtu studentů. Postupovali jsme tak, že součásti ještě před 31. 10. Věděly počty financovaných
studentů v jednotlivých kategoriích. Tato čísla byla uplatněna, protože odpovídají metodice
MŠMT. Musím konstatovat, že průměrný koeficient náročnosti u OPF je pořád stejný, kdežto u
FPF a FVP je vzrůstající, ale současně rostl normativ na jednoho studenta. Tím se dostala OPF
do mínusu. Kdežto u ostatních součástí výrazně vzrostl.

Botlík: Vznesl dotaz, jak velké procento financování univerzity tvoří dotace na studenta a jak je
velké procento za výzkumy (VKM).
Kvestor: Odpověděl, že studenta je to 80% a na výzkum 20%.
Vaněk: Informoval, že v této chvíli nemá SU náhradníka ve studentské komoře Rady vysokých
škol.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 18. března 2014 ve 13,00 hodin
v Opavě.

Zapsala:
Zuzana Moravcová, 18. 2. 2014
Za správnost: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 233. zasedání AS SU konaného dne 18. 2. 2014

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změny Studijního a zkušebního řádu
doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě

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

