
Závěrečná zpráva o činnosti Akademického Senátu Přírodovědecké fakulty 

Ostravské Univerzity za funkční období 2012 - 2015 

Senát AS PřF zahájil činnost po volbách 27. – 28. února 2012 na svém prvním zasedání dne 

19. března 2012. 

Složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU po volbách v roce 2012 

Členové AS PřF 

Komora akademických pracovníků 

Martin Adamec katedra fyzické geografie a geoekologie  

Jana Bohdálková / Satolová katedra fyzické geografie a geoekologie  

Jiří Červeň katedra biologie a ekologie  

Aleš Dolný katedra biologie a ekologie  

Tomáš Boruta         katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Radek Dušek katedra fyzické geografie a geoekologie  

Marek Eliáš katedra biologie a ekologie  

Rostislav Fojtík katedra informatiky a počítačů  

Libor Koníček katedra fyziky  

Rudolf Peter katedra chemie  

Jan Ševčík katedra biologie a ekologie  

Zuzana Václavíková  katedra matematiky  

Marek Vajgl katedra informatiky a počítačů  

Eva Volná katedra informatiky a počítačů  

 

Komora studentů 

Petr Bujok katedra informatiky a počítačů  

Věra Ferdiánová katedra matematiky  

Monika Havelková katedra matematiky  

Lukáš Novotný katedra matematiky  

David Sikora katedra informatiky a počítačů  

Adam Soustružník katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Iva Tichá katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  

 

 

Na prvním zasedání As PřF došlo k volbě předsednictva AS PřF: 

Předseda: Martin Adamec 

Místopředseda za komoru akademických pracovníků: Radek Dušek  

Místopředseda za komoru studentů: Lukáš Novotný 

Jednatelka: Monika Havelková 

 

Změny ve složení AS PřF OU v průběhu funkčního období 

V akademickém roce 2012 – 2013: 

Odstoupili nebo ukončili studium: 

Tomáš Boruta  

Petr Bujok 

http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=438
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=249
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=10464
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13381
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13317
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=20385
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13347
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13419
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13370
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13980
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=4234
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=3925
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=438
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=13317


David Sikora 

Adam Soustružník 

Náhradníci: 

Tomáš Drobík 

Ondřej Kolouch 

Petra Kuchařová 

Jiří Novosád 

 

V akademickém roce 2013 – 2014: 

Odstoupili nebo ukončili studium: 

Petra Kuchařová 

Iva Tichá 

Náhradníci: 

Jan Fric 

Blanka Marková 

 

V akademickém roce 2014 – 2015: 

Odstoupili nebo ukončili studium: 

Tomáš Drobík 

Náhradníci: 

Přemysl Mácha 

 

 

Zasedání AS PřF OU bylo v průběhu funkčního období svoláno v 17 případech a ve 2 

případech bylo vyhlášeno elektronické hlasování. Ve všech případech byl AS PřF OU 

usnášeníschopný. 

Z každého zasedání byl vyhotoven zápis, tyto jsou zveřejněny na webové stránce AS PřF OU 

(http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123) 

http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123&idc=473
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123


Náplní zasedání AS PřF OU byly záležitosti a rozhodnutí vyplývající z provozu fakulty 

a Volebního a jednacího řádu AS PřF OU, tj. každoroční schvalování rozpočtu fakulty, 

Závěrečné zprávy o hospodaření fakulty, Výroční zprávy o činnosti PřF, schvalování 

podmínek příjímacího řízení, schvalování členů disciplinární komise apod. 

Kromě této běžné agendy se v průběhu funkčního období AS PřF OU zabýval následujícími 

zásadními záležitostmi: 

AR  2012/2013 

 Požadavek na vedení fakulty na zpracování alternativní varianty návrhu rozpočtu PřF, 

který by rozdělil náklady na provoz děkanátu z položky „K“ úměrně celkové výši 

úvazků jednotlivých kateder. Přes opakované žádosti tento požadavek nebyl vyslyšen 

a děkanka PřF nepředložila alternativní variantu rozpočtu. AS PřF OU při hlasování o 

rozpočtu na tento požadavek rezignoval a schválil předloženou variantu rozpočtu při 

prvním hlasování. 

 Vyžadována oprava závěrečné zprávy o hospodaření fakulty, po opravě Zpráva 

schválena. 

 AS PřF OU požádal vedení fakulty o organizaci třídění papíru a plastu na budovách M 

a L, což bylo provedeno za organizačního a finančního přispění AS PřF. 

 Zabezpečení neomezeného přístupu do budov PřF pro doktorandy. Problematika 

přístupu doktorandů do budov PřF byla prodiskutována a vyústila ve vydání Směrnice 

děkanky, která upravuje přístup do budov PřF a definuje zodpovědnost pracovníků za 

vzniklé škody. 

 Řešení stravování studentů v případě zrušení mensy. Studentská komora požádala o 

adekvátní řešení poskytnutí stravy pro studenty v případě zrušení mensy. V současné 

době je v řešení zbudování odpočinkové místnosti pro studenty s pracovní plochou, 

tekoucí vodou a případně varnou konvicí či mikrovlnnou troubou a jsou řešeny 

bezpečnostní předpisy pro používání uvedených elektrospotřebičů studenty. 

 Provedena změna Volebního a Jednacího řádu AS PřF OU – kontrola souladu 

s právními normami ČR a doplnění možnosti hlasování per-rollam. 

 

AR  2013/2014 

 AS PřF OU upozornil na to, že studenti, kteří ve zkouškovém období konali písemnou 

zkoušku a dostali např. trojku a chtěli známku lepší (např. z důvodu stipendia 

prospěchu s vyznamenáním) si museli nechat zapsat čtyřku, aby měli právo na opravu, 

což poměrně znevýhodňuje výborné studenty. Bylo řešeno, proč student, který dostane 

např. trojku, nemá podle studijního a zkušebního řádu právo na opravný termín. Tento 

podnět doposud nebyl dořešen. 

 AS PřF OU upozornil na to, že na katedrách ani tutoři nemají možnost nahlížet do 

historie studia studenta a tudíž mu pak nejsou schopni kvalifikovaně poradit, jaké 

předměty ještě absolvovat a také nemají přehled o nadprůměrných studentech na 

katedře. 

 Podnět AS PřF OU na využití ploch stěn po zbořené budově „K“ pro propagaci 

fakulty. Aktuálně je v řešení – existují grafické návrhy a bude proveden nástřik stěn. 

 



AR  2014/2015 

 Znovuotevření diskuse o možnostech a cílech dostavby budovy „K“.  

 Harmonogram schvalování návrhu na jmenování děkana PřF OU 

 Volba členů komise pro schvalování návrhu na jmenování děkana PřF OU 

 Schvalování návrhu na jmenování děkana PřF OU 

 Řešení problému senátorů ve studentské komoře v případě přerušení studia – věc 

dořešena stanoviskem právničky OU (Mgr. Kočířová): „Do AS jsou voleni členové 

akademické obce. Akademickou obec tvoří akademičtí pracovníci a studenti. 

Ačkoliv zákon o VŠ ani Volební a jednací řád AS PřF (čl. 4 odst. 4) neřeší členství 

v AS v souvislosti s přerušením studia, z logiky věci vyplývá, že členství v AS 

zaniká i v případě přerušení studia, neboť osoba v době přerušení studia není 

studentem. Další postup pak stanoví článek 3 odst. 11 až 13 VaJŘ AS PřF.  

Zánikem členství v AS ztrácí senátor nenávratně mandát býti členem stávajícího 

AS. Jinými slovy - po přerušení studia, v případě, že se osoba zapíše ke studiu a 

stane se opět studentem, nemá nárok "vrátit se" do pozice člena stávajícího AS. 

Členem AS tak zůstává student-náhradník. Student - původní člen má možnost 

kandidovat na členství až při dalších volbách do AS PřF.“ 

 Vyhlášení voleb do AS PřF OU a volba volební komise. 

 AS PřF OU podporuje snahu AS OU a ÚVAFM o řešení problému zastoupení 

univerzitních ústavů v AS OU. 

 Vyjádření AS PřF OU k výsledkům jednání Etické komice OU. AS PřF OU vyzval 

AS OU, aby inicioval revizi Směrnice rektora č. 88/06 – Etický kodex 

výzkumných pracovníků na OU na základě srovnání s etickými kodexy obdobně 

zaměřených vysokých škol. AS PřF OU požádal děkanku PřF OU, aby se veřejně 

vyjádřila k závěrům Etické komise ve věci doc. Klimeše a aby vzhledem k 

závěrům Etické komise zvážila další působení doc. Klimeše ve vedoucích funkcích 

na PřF OU. 

 


