Zápis z 276. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 23. 1. 2018 v Opavě
Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Pilát, Sedlář, Rykalová, Turečková,
Chromčáková, Kováč, Robenek, Siostrzonek, Rabasová, Durczak

Omluveni:

Urbanec, Skácelík, Kvíčala, Mučková, Kupčík, Pavlík, Majerová

Hosté:

Tuleja, Engliš, Růžičková, Horsáková, Höflerová

Verner,

Vojtal,

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity
v Opavě, Fakulty veřejných politik
b. Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu Matematika
c. Žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Matematika
d. Žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu Matematika
2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2017
3. Různé

Ing. Bernatík, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil členy senátu s programem jednání.
Všichni s programem souhlasili. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Je přítomno 14 členů senátu.
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě,
Fakulty veřejných politik

Rektor: Informoval, že předmětem úpravy daného SZŘ a předmětu dnešního jednání je přidání nového
odstavce do příslušného článku předpisu, a to konkrétně k vložení odst. 6 v čl. 8.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje I. Změnu Studijního a zkušebního řádu Slezské
univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

b. Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu Matematika
Engliš: Informoval, že tento materiál bude dále předmětem jednání Vědecké rady a Rady pro vnitřní
hodnocení a pravděpodobně dojde ještě k drobným jazykovým úpravám.
Diskuze:
Rykalová: Vznesla dotaz, že zde nejsou uvedeni vyučující u předmětů jako je „úvod od informatiky“ apod.
Engliš: Konstatoval, že pokud se jedná o povinně volitelný předmět, nemusí zde být garant podle
akreditačních vyhlášek. Předmět může vyučovat kterýkoli z pedagogů.
Siostrzonek: Vznesl dotaz, zda tento materiál bere AS SU na vědomí či schvaluje. Vzhledem k tomu,
že bude předmětem jednání ještě dalších dvou grémií, aby nebyl tento materiál schválen, avšak odeslán na
MŠMT ve zcela jiném znění.
Sedlář: Citoval, že Senát se k danému dokumentu vyjadřuje, tudíž jej zde nelze schvalovat.
Bernatík: Konstatoval, že AS SU se sice k tomuto materiálu pouze vyjadřuje, nicméně závěry z jednání
Senátu se podle jednacího řádu projevují usnesením (čl. 8, odst. 2). Tento materiál schvaluje Vědecká rada
SU, proto je VR SU posledním grémiem, kterému bude tento materiál předložen. Senát však na svém
zasedání může vznést na předkladatele dotazy, či připomínky, stejně tak jako doporučit zvážení případných
změn, které může považovat za vhodné, či nutné, a v neposlední řadě také konzultovat s předkladatelem
obsahovou stránku předložených dokumentů dříve, než je dokument projednáván VR SU.
Engliš: Doplnil, že takovýto postup určují předpisy.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě nemá žádné připomínky k Žádosti o udělení akreditace
bakalářského studijního programu Matematika
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

c. Žádost o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě nemá žádné připomínky k Žádosti o udělení akreditace
navazujícího magisterského studijního programu Matematika
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

d. Žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu Matematika
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě nemá žádné připomínky k Žádosti o udělení akreditace
doktorského studijního programu Matematika
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2017
Růžičková: Informovala, že tento dodatek řeší zapojení prostředků z MŠMT, především zůstatek 1,6 mil.,
tak, aby se využil pro rozpočet letošního roku především na stipendia pro studenty, převádí se vratky,
nevyčerpané prostředky z IGS, vrací se přeplatek na stipendia, který jsme obdrželi z MŠMT. Dále jsou zde
vnitřní převody dotace na stravování z FPF k dočerpání na OPF a převody na tvorbu tzv. Impakt fondu, dále
pak prostředky z Erasmus fondu, a také prostředky z MSK. Celkem dochází k navýšení o 4,3 milionu korun.
Diskuze:
Höflerová: (host) Vznesla dotaz, co jsou to prostředky na Impakt fond.
Engliš: Informoval, že jsou to prostředky na odměňování za publikování článků v impaktovaných
časopisech.
Höflerová: Vznesla dotaz, zda se jedná o odměny nebo poplatky.
Engliš: Konstatoval, že se jedná o odměny a jsou to kontrolovatelné výstupy. Publikované články jsou
evidovány.
Bernatík: Doplnil, že historicky tento fond vznikl na návrh Matematického ústavu jako jakási motivace pro
publikující.
Rektor: Doplnil, bylo dohodnuto, že pokud něco takového vznikne, tak všechny součásti budou do tohoto
fondu přispívat.
Sedlář: Vznesl dotaz na částku, která se převádí do příštího roku a kdy bude sestaven rozpočet.
Rektor: Informoval, že se jedná o částku, která vznikla standartním rozdělením přebytku z MŠMT,
ke kterému dochází vždy ke konci roku. V loňském roce se jednalo o 900 tis., v letošním o 1,5 milionu.
Převedli jsme tyto peníze do fondu provozních prostředků a v okamžiku, kdy budeme rozdělovat rozpočet,
bude tato částka přidána k fixním prostředkům a přerozdělena.
Rozpočet.
Rektor informoval, jsme obdrželi oficiální čísla z MŠMT na začátku minulého týdne. Nalezl v těchto číslech
drobnou chybu. Pokud MŠMT tuto chybu uzná, bude to znamenat, že naše dotace poklesne o 465 tis. Kč.
V tomto okamžiku počítáme pro příští rok s absolutní částkou o cca 23 mil. vyšší, než v roce 2017. Nicméně
tato částka je počítána před dorovnáním dřívějšího poklesu o více než 5%, tudíž po odečtu se dostáváme na
reálný nárůst o cca 21,5 milionu Kč. Dále pokud od této částky odečteme částku (rozdělený balíček z MŠMT
v červnu) dostáváme se na částku 17,8 milionu Kč. V tomto okamžiku počítáme s částkou cca 265 mil
korun. Tuto částku budeme rozpočítávat mezi jednotlivé součásti SU. Metodika rozdělování bude stejná
jako v předchozích letech.
Očekáváme určitý nárůst rozpočtu rektorátu, jelikož od 1. 4. 2018 dojde k restrukturalizaci personálního
oddělení, které bude spadat pod rektorát. V současné době není v této oblasti zajištěna žádná zastupitelnost.

Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Různé
a.
Pilát: Poděkoval za práci p. Pokorové na ubytovně Komárovské. Navrhl odměnění zaměstnance.

b.
Siostrzonek: Vznesl dotaz ke změnám, ke kterým má dojít na FPF. Informoval, že na fakultě panuje
nervozita jak z důvodu akreditací, které se připravují, tak z hlediska případných personálních změn.
Rektor: Informoval o chystaných záměrech s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou. Konstatoval, že
pokud by došlo k organizační změně, bude o tom AS SU informován, jelikož je schvalovatelem takové
procesu.
c.
Sedlář: Vznesl dotaz k uveřejněnému videu (pozvánce) na reprezentační ples SU.
Kováč: Informoval, že ohlasy mezi studenty byly velmi kladné a domnívá se, že rektor by měl být tváří
univerzity.

Turečková: Přiklonila se k pozitivním reakcím a hodnocením přístupu k mladým studentům.
Rovněž zmínila, že při jednotlivých akcích, během kterých se například OPF prezentuje středním
školám, je veskrze vnímán přístup současné formy prezentací SU velmi pozitivně.
Horsáková: (host) Doplnila, že studenti k nám nastupují právě proto, že u nás nejsou jen číslo ve
Stagu, ale že zde je domácké prostředí a osobní přístup.
Rektor: Doplnil, že pro něj vždy studenti byli partnery, proto se snažíme o komunikaci s nimi neotřelým
způsobem.
Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity se bude konat 20. 2. 2018 ve 13 hodin
v Karviné.
Zapsala:
Zuzana Moravcová
Za správnost:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 276. zasedání AS SU konaného dne 23. 1. 2018
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Studijního a zkušebního řádu Slezské
univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik
2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě nemá žádné připomínky k Žádosti o akreditaci
bakalářského studijního programu Matematika
3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě nemá žádné připomínky k Žádosti o udělení
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika
4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě nemá žádné připomínky k Žádosti o udělení
akreditace doktorského studijního programu Matematika
5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
předseda AS SU

