Zápis z 283. mimořádné zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 9. 10. 2018 v 9 hodin v Karviné a ve 13 hodin v Opavě

Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Sedlář, Robenek, Urbanec, Rykalová, Turečková, Rabasová,
Majerová, Kaleja, Verner, Vojtal, Kupčík, Skácelík, Pavlík, Pilát, Durczak,
Siostrzonek, Chromčáková

Omluveni:

PROGRAM:
1. Představení kandidáta na funkci rektora

Předseda Dr. Bernatík přivítal přítomné hosty a členy senátu.
Sedlář: Přečetl protokol z otevírání obálek a sdělil, že bylo podáno 7 obálek, v každé bylo jméno Doc.
Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Sdělil, že volba proběhne v týdnu od 15. 10. 2018. Doplnil, že pro volbu je
nutné, aby byl senát úplný. V tuto chvíli probíhají doplňovací volby. Za OPF chybí 2 mandáty, za FVP
1 mandát. Informoval, že bude pořízen audio i videozáznam, který bude snímat pouze osobu pana
rektora. Pro potřeby AS SU bude pořízen zápis. Konstatoval, že kandidát má 15 minut na představení
a poté bude dán prostor na dotazy.
Rektor: Představil program na své další období. Konstatoval, že během svého funkčního období učinil
celou řadu kroků, které by chtěl dotáhnout dokonce. Zmínil také, že nabízí své osobní a pracovní
zkušenosti, jelikož prošel všemi stupni řízení a také funkcí pedagogickou tak řídící. Umí se tedy vžít
do každé pozice na SU.
Zmínil také nové výzvy, jako novelu vysokoškolského zákona, otevření akreditačního úřadu, novou
metodiku plus k financování a konstatoval, že na všechny tyto výzvy jsme museli reagovat a těmto
záležitostem se věnovat.
Informoval o krocích, které nás čekají, např. ověření systému hodnocení kvality a funkčnosti rady pro
vnitřní hodnocení. Konstatoval, že jedním z důležitých kroků bude institucionální akreditace, kdy jsme
podali žádost a v nejbližší době nás navštíví z NAÚ a budou hodnotit tuto naši žádost. Podotknul, že se
domnívá, že RVH prokázala svou funkčnost a lidé, kteří zde pracují, pracují dobře a kvalitně a práci
nepodceňují. Informoval, že nás také čeká metodika 2017 plus a s ní diskuse o nové vnitrouniverzitní
strategii podpory vědy a výzkumu. Budeme muset také reagovat na dopady vývoje demografické křivky
a korigovat tyto dopady. Také zmínil realizaci investičních akcí.
Nastínil deset kroků ke stabilizaci a úspěchu a krátce se zmínil o těchto krocích. Konstatoval, že je nutné
vytvořit podmínky pro zlepšení postavení SU mezi VŠ v České republice
Dotazy – Karviná:
1. Dr. Franěk: Informační systém – vznesl dotaz, jaký bude realizační tým při změně informačního
systému a proč dochází ke změně IS.
Rektor: Konstatoval, že v příštím týdnu proběhne schůzka se zástupci Masarykovy univerzity
za přítomnosti prorektora Gongola a zástupců CITu. V rámci první schůzky bude dohodnut
harmonogram zavádění IS na SU. Pak budeme informovat zástupce jednotlivých součástí a požádáme
je o nominaci koordinátorů, kteří budou zodpovídat za aplikaci na součástech. Jedním z našich cílů je

dohodnout se i na poskytnutí zkušební verze systému. K druhé části dotazu sdělil, že nynější systém
nekomunikuje s ostatními systémy tak, jak bychom potřebovali, např. se spisovou službou. S novým IS
získáváme komplexnější systém, který nezahrnuje pouze studijní agendu, ale i spisovou službu,
elektronizaci publikační činnosti, ekonomické systémy, e-learningovou činnost apod. Všechny tyto věci
dostáváme za stejnou cenu, kterou jsme platili v případě Stagu. Další problém je s komunikací s Plzní,
kdy požadavky na úpravy či dotazy zůstávají i 4 měsíce nevyřízené.
2. Prof. Stavárek: Poděkoval rektorovi za 4 roky, které byly zcela jiné, než předchozí.
3. Prof. Varadzin: Konstatoval, že byla řeč o zvyšování kvality výuky a pedagogických metod
a přimlouvá se za jednu věc, že součástí tohoto je prověřování plagiátů a kvality a dle jeho
názoru by mělo začít už při rozpracovávání seminárek, aby si studenti zvykli, že musí vytvářet
samostatné texty, a že musí studovat literaturu, ne opisovat. Nezaznamenal jsem to tam.
Rektor: Konstatoval, že pokud ví, tak tento systém kontroly probíhá pravidelně a někteří pedagogové
antiplagiátorský systém využívají i při seminárních pracích. Souhlasí s tím, že čím dříve to studenty
naučíme, tím to bude lepší.
4. Dr. Sedlář: Vznesl dotaz, jak udržet zaměstnance s ohledem na výši platů.
Rektor: Konstatoval, že je třeba si uvědomit, že personální záležitosti jsou v rukách děkanů fakult
a přístupy jsou různé, jak zaznamenal za ty čtyři roky. Má tedy jedinou možnost, a to požádat jednotlivé
vedoucí součástí, aby peníze, které přicházejí navíc, posílali zaměstnancům v podobě navýšení tarifů
a zvýšení výkonnostních odměn. Bohužel všechno je závislé na objemu peněz, které dostáváme.
Bernatík: Ukončil zasedání AS SU a sdělil, že zasedání se přesouvá do Opavy od 13 hodin.
Dotazy – Opava:
1. Doc. Siostrzonek: Vznesl dotaz, zda ho neznepokojuje dnešní setkání v souvislostí s účastí,
když ke všem předeslaným krokům bude potřebovat nejen své vedení, ale i zaměstnance SU.
Rektor: Konstatoval, že je to jakési překvapení nebo snad varování. Jsou zde zaměstnanci spíše
z neakademického prostředí a student snad žádný.
2. Proděkan Gráf: Vznesl dotaz, v čem spočívá podpora primátora Ostravské univerzity, o které
rektor hovořil.
Rektor: Informoval, že jde např. o velkou podporu při stavbě dvou fakult na Černé louce, velká podpora
projektů ze Statutárního města ve výši cca 13 mil., ze strany kraje cca 5 mil., dostali jako dar pozemky
v hodnotě 40 mil. Mají obrovskou podporu primátora. V Opavě mám spíše pocit opačný a takovou
podporu jsem nezažil.
3. Hana Novotná z ITF, FPF: Vznesla dotaz ohledně podpory u mezinárodních vazeb, u příjezdů
studentů ze zahraničí, zda se plánuje nějaký způsob podpory těchto studentů, např. možnost
získání stipendia.
Rektor: Konstatoval, že o tom neuvažoval, spíše k nám přijíždějí studenti přes Erasmus a ti získávají
peníze z těchto zdrojů. Pokud by přijížděli mimo Erasmus, tak existují stipendijní programy.
Bernatík: Ukončil zasedání AS SU.
V Opavě dne 9. 10. 2018
Zapsala: Zuzana Moravcová
Za správnost: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

