Zápis z 234. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 18. 3. 2014 v Opavě
Přítomni:

Sedlář, Vojtal, Siostrzonek, Čermák, Franěk, Bernatík, Kolibová, Burda, Kuric,
Curylo, Tomanová, Barák, Höflerová, Verner, Holzäpfl, Řihák, Slováček, Pilát,
Kamrádová, Skácelík, Oborná

Omluveni:

Šperka

Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania, Vaněk, Dluhošová, Engliš, Koliba

PROGRAM:
1.

Personální záležitosti
a. Volba předsedy a předsedů komor AS SU
b. Návrh na jmenování členů disciplinární komise SU v Opavě

2.

Ekonomické záležitosti
a. Pravidla rozpisu finančních prostředků na součásti Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2014

3.

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

4.

Různé

RNDr. Vaněk přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil senátory s programem jednání.
Všichni senátoři s programem souhlasili. Prohlásil senát za usnášeníschopný
Rektor: Zahájil zasedání, popřál nově zvoleným senátorům do další činnosti hodně uvážlivosti.
Konstatoval, že se připravuje novela vysokoškolského zákona a nevíme, v jakém právním
prostředí se budeme pohybovat. Také podotknul, že poměrně výrazně klesá demografická
křivka, tzn., že se počet možných uchazečů na českých vysokých školách pravděpodobně sníží
a primárně by nám mělo jít o uchazeče kvalitní, kteří chtějí studovat. Od toho všeho se odvíjí
i financování vysokých škol. Daleko složitější je situace v získávání finančních prostředků na
vědu. Informoval, že jednou z významných etap, kterou AS SU čeká na podzim letošního roku,
je volba rektora. Funkční období rektora končí 28. února 2015.

1. Personální záležitosti
a. Volba předsedy AS SU
Vaněk: Představil všech 22 členů nového AS SU a informoval, že je nutné pro volbu předsedy
schválit volební komisi. Senátoři se shodli na čtyřčlenné volební komisi. Požádal o návrhy členů
volební komise.
Návrhy členů volební komise:
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., Ing. Tomáš Verner, Ing.
Miroslav Kuric
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schválil volební komisi ve složení
a) Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. – předseda volební komise
b) Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
c) Ing. Tomáš Verner
d) Ing. Miroslav Kuric
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

20

0

1

Volební komise byla schválena. Předsedou volební komise byl schválen Doc. Ing. Petr Čermák,
Ph.D.
Čermák: Požádal senátory o návrhy kandidátů na předsedu AS SU.
Návrhy kandidátů na předsedu AS SU:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Všichni kandidáti s navržením souhlasili.
Čermák: Nabídl kandidátům možnost vystoupení před přítomnými v rámci jejich kandidatury
na předsedu AS SU.
Bernatík: Předložil přítomným tištěnou prezentaci ke kandidatuře. Krátce se představil. Působí
na SU desátým rokem a v AS SU působí počínaje minulým funkčním obdobím. Je absolventem
SU. Je vedoucím Katedry managementu a podnikání na SU OPF a v současné době zastává
pozici předsedy AS SU OPF. Kandidovat se rozhodl také proto, že byl osloven akademickými
pracovníky a jeho spolupráce se senátem byla vždy dobrá.
Sedlář: Informoval, že již tři funkční období působil jako místopředseda AS SU. Váhu přikládá
prostoru ke spolupráci. Vzhledem k tomu, že není fakultním zaměstnancem, ale zaměstnancem
Matematického ústavu, kde je zástupcem pouze jeden senátor, mohl by monitorovat jednotlivé
fakulty. Nebrání se diskuzi a snažil by se, aby diskuze dospěla k takovému závěru, aby z toho
těžila celá univerzita. Naším prvotním úkolem je starat se o studenty a učit je. Proto tady bude
důležitá funkce studentské komory, která by nám tuto skutečnost měla stále připomínat.

Slováček: Poděkoval za důvěru. Konstatoval, že budeme hájit zájmy univerzity jako celku. Tyto
zájmy můžeme hájit nástroji, a to především diskuzí, rozhovorem a transparencí. Dialog je
nezbytný. Krátce se představil. Pracuje na Ústavu středoevropských studií.
Volební komise vyhotovila 21 hlasovacích lístků a seznámila členy senátu s postupem volby.
Proběhla tajná volba předsedy AS SU.
Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledky 1. kola voleb předsedy AS SU.
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.: 6 hlasů
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.: 7 hlasů
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.: 7 hlasů
Jeden hlasovací lístek byl do volební schránky vhozen jako neoznačený.
Pro shodu počtu hlasů u dvou kandidátů na prvním a druhém místě (co do získaných hlasů)
vyhlásil předseda volební komise 2. kolo voleb předsedy Akademického senátu. Do 2. kola
postupují dle “Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě“
dva kandidáti, a to RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. a Mgr. Petr Slováček, Ph.D..
Bylo vyhotoveno 21 hlasovacích lístků. Následně proběhla tajná volba.
Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledky 2. kola voleb předsedy AS SU.
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.: 9 hlasů
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.: 11 hlasů
Jeden hlasovací lístek byl do volební schránky vhozen jako neoznačený.
Předsedou AS SU v Opavě byl zvolen Mgr. Petr Slováček, Ph.D..
b. Volba předsedů komor AS SU
Členové AS SU souhlasili se stejným obsazením členů ve volební komisi taktéž v souvislosti
s volbou předsedů jednotlivých komor AS SU.
Návrh kandidátů předsedy akademických pracovníků AS SU:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Volební komise seznámila členy senátu s postupem volby. Bylo vyhotoveno 11 hlasovacích
lístků. Následně proběhla tajná volba.
Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledky 1. kola voleb předsedy komory
akademických pracovníků AS SU.
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.: 5 hlasů
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.: 6 hlasů
Předsedou komory akademických pracovníků AS SU byl zvolen Mgr. Jiří Siostrzonek,
Ph.D..

Návrh kandidátů předsedy studentské komory AS SU:
Martin Curylo
Ing. Radim Řihák
Ing. Řihák poděkoval za důvěru v podobě nominace na předsedu studentské komory AS SU
a vyjádřil přání v aktivní přístup a zapojení všech členů AS SU v následujícím období pro
koncepční spolupráci a kontinuální návaznost na aktivity realizované v předchozím funkčním
období AS SU.
Volební komise seznámila členy senátu s postupem volby. Bylo vyhotoveno 9 hlasovacích lístků.
Následně proběhla tajná volba.
Předseda volební komise přečetl výsledky voleb:
Martin Curylo: 1 hlas
Ing. Radim Řihák: 6 hlasů
Dva volební lístky byly do volební schránky vhozeny jako neoznačené.
Předsedou studentské komory AS SU byl zvolen Ing. Radim Řihák.
Vaněk: Předal slovo nově zvolenému předsedovi AS SU – Mgr. Petru Slováčkovi, Ph.D.
Vojtal: Poděkoval bývalému předsedovi Vaňkovi za dlouholetou spolupráci.
Rektor: Poblahopřál nově zvoleným a následně členům senátu představil vedení Slezské
univerzity.
c. Návrh na jmenování členů disciplinární komise SU v Opavě
Slováček: Požádal rektora o předložení materiálu.
Rektor: Konstatoval, že Matematický ústav nemá svůj akademický senát, tudíž disciplinární
komisi schvaluje Akademický senát SU.
Řihák: Vznesl dotaz ke složení disciplinární komise a dal ke zvážení, zda není problém
u navrhované předsedkyně disciplinární komise – prorektorky pro studijní a sociální záležitosti,
PhDr. Radmily Dluhošové, PhD. - ve střetu moci výkonné (kterou z titulu své funkce prorektorky
zastává) a moci dozorčí, kterou má disciplinární komise.
Rektor: Informoval, že prorektorka pro studijní a sociální záležitosti má ke studijní oblasti
nejblíže. Rozhodovací povinnost má rektor.
Řihák: Vznesl dotaz, zda v případě, že se student předvolaný před disciplinární komisi následně
po hlasování komise odvolává k rektorovi SU, nebude jeho odvolání přesunuto právě
prorektorce pro studijní a sociální záležitosti, a tedy může dojít k nestandardní situaci z titulu
vykonávaných funkcí.
Rektor: Konstatoval, že rektor pouze prorektory žádá, aby dodali příslušné podklady k vyřešení
celé záležitosti.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje členy disciplinární komise ve složení:
PhDr. Radmila Dluhošová, PhD. – předseda
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Mgr. Lenka Siváková
Mgr. Jakub Šotola
Pro:

Proti:

Zdrželi se:
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2. Ekonomické záležitosti
a. Pravidla rozpisu finančních prostředků na součásti Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2014
Slováček: Požádal rektora o předložení materiálu.
Rektor: Informoval, že pravidla byla projednána s vedoucími součástí, výsledný návrh je
výstupem z těchto jednání a požádal o podrobnější komentář pan kvestora.
Kvestor: Informoval, že se jedná o standardní postup, byť letos s mírným zpožděním. Podle
vnitřních předpisů máme tato pravidla schvalovat v listopadu před následujícím kalendářním
rokem. Byla již předjednána s akademickým senátem, který se shodl, že pokud nejsou známa
konečná politická seskupení, počkáme, až se pravidla MŠMT oficiálně objeví. K tomu došlo
v únoru. Následovala jednání s vedoucími součástí a jednalo se především o kvalitativní
ukazatele. Bylo dohodnuto, že budou akceptována pravidla MŠMT.
Diskuze:
Höflerová: Vznesla dotaz, z jakého důvodu je tak velký rozdíl mezi částkou za výsledky za
uměleckou činnost a za výzkum a vývoj.
Kvestor: Vysvětlil, že se jedná o RIV a RUV. Pravidla jsou dána reprekomisí, která stanovuje
kvalitativní ukazatele. Není tedy schopen přesně vysvětlit důvod.
Engliš: Upřesnil, že ukazatele stanovuje MŠMT a jsou rozděleny podle financí nebo podle počtu
studentů.
Siostrzonek: Doplnil, že hodnota bodu za RUV není dohodnuta, je ve fázi zkušebního provozu.
Tento projekt ještě není zaveden do praxe.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla rozpisu finančních prostředků
na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2014
Pro:

Proti:

Zdrželi se:
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3. Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském
a doktorském studijním programu Matematika
Slováček: Požádal rektora o předložení materiálu.
Rektor: Požádal prorektora Engliše o vysvětlení.
Engliš: Informoval, že se jedná o podmínky, které používáme celá léta a nedošlo k žádné
změně, kromě data pro nadcházející rok.
Sedlář: Doplnil, že se jedná o podmínky, které byly schváleny pro 1. kolo přijímacího řízení a
nyní se jedná o podmínky pro 2. kolo.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
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:
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4. Různé
a)
Rektor: Požádal senátory, aby se krátce představili.
b)
Koliba: Informoval, že na základě vyjádření minulého senátu (předchozí funkční období) je
členem předsednictva Rady vysokých škol. Funkční období je tříleté a končí koncem letošního
roku. Není podmínkou, aby člen předsednictva byl zároveň členem Akademického senátu SU.
S minulým senátem komunikoval velmi úzce a podával aktuální informace. Předsednictva se
konají jednou měsíčně, přičemž jednou za čtvrt roku probíhá Sněm Rady vysokých škol
s výjimkou prázdninových měsíců.
Řihák: Navázal na prorektora Kolibu a sdělil, že - jakožto delegát ve Studentské komoře RVŠ se v polovině března účastnil jednání SK RVŠ, kdy na programu byla volba předsedy SK RVŠ,
(v 1. ani 2. kole nedošlo ke zvolení). Současně informoval o termínu následující schůze SK
RVŠ, jíž se zúčastní 22. dubna 2014, kdy bude následovat 3. kolo volby.
Řihák: Podal informaci o pravidelné účasti na Akademickém fóru Jednoty českých matematiků a
fyziků, každoměsíčně pořádané v Praze v sídle JČMF, vedené emeritním rektorem SU – prof.
Martinem Černohorským.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 8. dubna 2014 ve 13 hodin v Opavě.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 18. 3. 2014
Za správnost: Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 234. zasedání AS SU konaného dne 18. 3. 2014
1. Akademický senát Slezské univerzity schválil volební komisi ve složení
a) Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. – předseda volební komise
b) Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
c) Ing. Tomáš Verner
d) Ing. Miroslav Kuric
2. Předsedou Akademického senátu Slezské univerzity byl zvolen Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
3. Předsedou komory akademických pracovníků Akademického senátu Slezské univerzity byl
zvolen Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
4. Předsedou studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity byl zvolen Ing.
Radim Řihák.
5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje členy disciplinární komise ve složení:
PhDr. Radmila Dluhošová, PhD. – předseda
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Mgr. Lenka Siváková
Mgr. Jakub Šotola
6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla rozpisu finančních prostředků
na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2014
7. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu
v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika

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

