Zápis ze 165. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 15. 1. 2008 v Opavě

Přítomni:

Janák, Vojtal, Siostrzonek, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Franěk, Sedlář, Bednařík,
Smysl, Kotala

Omluveni:

Vacková, Veselý

Neomluveni: Růžička, Kantor
Žáček, Kania, Fiala

Hosté:

PROGRAM:
1. Rozvoj SU OPF v Karviné
2. Legislativní záležitosti
-

II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

-

II. Změna Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.

-

Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě.

3. Ekonomické záležitosti
-

Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2007.

4. Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 165. zasedání Akademického senátu
Slezské univerzity v Opavě. Představil program jednání. Na návrh rektora byl z programu vypouštěn
bod č. 3 – Personální záležitosti, Návrh nového člena Vědecké rady Matematického ústavu Slezské
univerzity v Opavě. Materiál, který byl senátorům předložen, nebyl úplný.

Rozvoj SU OPF v Karviné
Děkan Fiala poděkoval za možnost informovat senátory o perspektivách OPF. Hlavním úkolem OPF
bylo zajistit potvrzení platných akreditací. Proběhla jednání akreditační komise a v listopadu 2007
byly schváleny nové studijní plány, které vznikly z důvodu zavedení nového IS STAG a nové formy
hodnocení ABC. Tento úkol byl splněn. Akreditační komisy byly předány nové studijní plány, které
jsou velice důležité pro budoucí rozvoj OPF.
OPF se chce dále vyvíjet v oblasti informatiky. V souvislosti s tím bylo požádáno o akreditaci nového
oboru Aplikovaná informatika. OPF žádá o akreditaci nového oboru Logistika. Tento obor se neučí na
žádné veřejné vysoké škole, a dále žádá o obor Management lázeňských služeb (spolupráce s lázněmi
Darkov) a obor Projektový management, který plyne z nedostatku pracovníků, kteří jsou schopní

připravovat projekty Evropské unie. Tyto materiály budou projednány na lednovém zasedání
Akreditační komise. OPF hodlá upřednostňovat obory, na které bylo v minulosti pozapomínáno. Obor
hotelnictví má nejvyšší křivku zájmu, informatika je velmi prestižní. OPF bude rovněž usilovat
o vytvoření ústavu, který se vyčlení z OPF – v rámci diskusí se uvažuje o vyčlenění informatiky.
Postupem času by se mohly vyčlenit obory ekonomické a obory směřující ke službám (ekonomika
cestovního ruchu, lázeňství). OPF již splňuje 2 podmínky – počet studentů (prognózy naznačují
zvýšení počtu studentů na OPF) a dále prostory, kterými OPF disponuje. OPF potřebuje posílit
v oblasti personální (profesoři, docenti), OPF již získala několik nových profesorů a docentů.
Diskuse:
Sedlář: vnesl dotaz na děkana, jaké obory již nebudou akreditovány.
Fiala: obory, které byly předloženy k akreditaci, byly akreditovány na 4 roky. Pouze informatika byla
akreditována na roky 2. Návrh na prodloužení akreditace pro obor informatika byl předložen AK a
bude projednán na lednovém zasedání. U některých oborů nebylo požádáno o prodloužení akreditace
(peněžní a poštovní služby) – obory se potýkaly s nezájmem z řad studentů. Doktorský studijní
program podnikatelský management získal rovněž akreditaci na 4 roky.
Botlík: vznesl dotaz k akreditaci kombinované formy studia (eLearningu). Vyjádřil znepokojení
v oblasti povinné účasti studentů na seminářích, to může mít dopad na další vývoj počtu studentů na
OPF. Navrhuje tuto problematickou oblast odstranit ze Studijního a zkušebního řádu.
Fiala: kombinované navazující studium bylo akreditováno. Na OPF zazněly separatistické tendence,
kdy OPF se snažila řešit problémy po své linii. OPF nemůže postupovat samostatně. Na OPF nikdy
nebyla dána povinná účast na seminářích, což bylo pracovní skupinou AK kritizováno. AK toto
považuje za hrubou chybu. OPF v minulosti ignorovala připomínky AK. Děkan Fiala však tento
požadavek AK naplnil.
Rektor: vyjádřil své uznaní děkanovi, vedení OPF a dalším, kteří se na dosavadním vývoji OPF
podíleli. Vyjádřil své ocenění ke 4leté akreditaci oborů. Výsledek který je, je maximální. OPF prošla
evalvací bez větších výhrad. Stav, který byl na OPF týkající se nepovinné účasti, ohrožoval existenci
OPF velmi výrazně. Perspektivy OPF byly diskutovány i s rektorem na nejrůznějších jednáních vedení
SU. OPF má naprostou podporu vedení SU.

LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSI
II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Předložený materiál představil RNDr. Franěk (předseda AS OPF). Informoval senátory o vzniku dvou
kateder – katedra logistiky a katedra cestovního ruchu, které se vydělily z katedry marketingu. Katedra
tělesné výchovy byla přejmenována na katedru tělovýchovných a sportovních aktivit. Návrhy byly
projednány a schváleny na řádném zasedání AS OPF dne 12.12.2007.
Diskuse:
Fiala: informoval senátory o velmi dobrém personálním zabezpečení katedry logistiky.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje II. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

0

II. Změna Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.
Předložený materiál představil RNDr. Franěk. Tento materiál reaguje na II. Změnu Statutu SU OPF.

Diskuse:
Sedlář: upozornil na chybně zakreslenou čáru v organizační struktuře SU OPF (ústavy nejsou
podřízeny děkanovi).
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje II. Změnu Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné s připomínkou.
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

0

Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě
Předložený materiál představil rektor. Jedná se o změnu struktury rektorátu v souvislosti se vznikem
nového oddělení CIT (Centrum informačních technologií). Kvestor doplnil, že materiál ukazuje
systém řízení jednotlivých oddělení ústavu a součástí z úrovně celé SU. Materiál bude ještě graficky
upraven, aby byla zřetelnější vertikální a horizontální řízení. Schéma bude zvětšeno z formátu A4 na
A3.
Diskuse:
Botlík: kritizuje nejasnost jednotlivých vazeb.
Kvestor: upozorňuje, že materiál nerozpracovává celou vazbu řízení. Strukturu je možné zjednodušit,
jelikož ve Statutu SU jsou uvedeny jednotlivé organizační struktury.
Botlík: navrhuje u některých kolonek vytvořit oboustranné vazby.
Kvestor: oboustranné vazby nejsou možné, jelikož se jedná o vazbu řízení, což není oboustranné.
Vaněk: dle jeho názoru je předložený nákres správný.
Franěk: zobrazení je výstižné, avšak souhlasí s překreslením do formátu A3.
Rektor: navrhuje rozkreslení vč. metodických vazeb na A3 a současně stahuje tento materiál z jednání.
Návrh usnesení:
Bez usnesení.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
Předložený materiál představil kvestor. Materiál zobrazuje závěrečné úpravy k rozpisu příspěvku a
dotace součástem SU pro rok 2007. Došlo k upřesnění některých položek Příspěvek na vzdělávací
činnost, který byl univerzitě přidělen koncem roku 2007, bude převeden do příštího roku. Dále byly
univerzitě přiděleny prostředky z ukazatele F a M (jedná se o účelové prostředky a součásti je
obdržely na řešení konkrétních projektů). V oblasti kapitálových výdajů došlo k upřesnění dotací na
rekonstrukci objektu Olbrichova 25 a Na Vyhlídce1. Rovněž je upravena oblast IGS – tyto peníze
nebyly vyčerpány a centralizují se na rektorát. Celý dodatek byl zaslán všem členům kolegia rektora.
K tomuto materiálu nebyla vznesena žádná připomínka.
Diskuse:
Botlík: vznesl dotaz k převodům do roku 2008.
Kvestor: peníze, které budou převedeny do roku 2008, budou uvedeny ve Výroční zprávě SU.
Výsledek hospodaření bude předložen a projednán AS SU.
Franěk: vznesl dotaz k pojmu „napočet“.

Kvestor: napočet znamená navýšení. Jedná se o napočet, který proběhl v roce 2007.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2007.
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

RŮZNÉ
Informace o průběhu voleb do AS SU
Ing. Smysl informoval senátory o výsledcích voleb do AS SU.
FPF:
zvolení kandidáti zaměstnanecké komory AS SU:
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ing. Soňa Harasimová
Mgr. Martin Urbanec
PhDr. Petr Vojtal
zvolení kandidáti studentské komory AS SU:
Jakub Fidler
Pavel Brázdil
Bc. Roman Foltýn
OPF:
zvolení kandidáti zaměstnanecké komory AS SU:
RNDr. Jindřich Vaněk,
Ing. Ivo Veselý,
Ing. Josef Botlík,
PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Volby do studentské komory AS SU byly zrušeny. Je vypsáno nové kolo voleb v termínu
od 25. – 29.1.2008.
MÚ:
zvolení kandidáti zaměstnanecké komory AS SU:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Stížnosti k průběhu voleb nebyly vzneseny.
Provozní doba klubu ARMA
Kotala vznesl dotaz na kvestora ohledně redukce provozní doby klubu ARMA.
Kvestor odpověděl, že z důvodu ničení majetku SU, rušení nočního klidu ve dvorním prostoru byl
provozovatel požádán o úpravu provozní doby do 22:00 hod.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 19. 2. 2008
v 10:00 hod v Karviné.

Zapsala:
Iveta Macíčková, 15.1.2008 Opava

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 165. zasedání AS SU konaného dne 15. 1. 2008
1. AS SU schvaluje II. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.
2. AS SU schvaluje II. Změnu Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné s připomínkou.
3. AS SU schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2007.

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

