
Zápis ze zasedání AS PdF OU ze dne 9. 2. 2008 
 
Přítomni:  G. Bolková, M. Burda , M. Cieslar, J. Kostra, J. Kusák,  P. Kutáč, M. Pomp  

S. Slovák, D. Svobodová, O. Vorel, E. Zezulková, S. Cabák, J. Cichá, J.Horák, 
I. Maňaková, M. Sedlák,  

 
Omluveni:  M. Biolek, R. Usnul 
 
Hosté:  ing. Adamovská, doc. Franiok, dr. Kozelská , doc. Malach, dr. Malčík  
 
 

Program: 
1. Transformace katedry pedagogiky 
2. Zřízení projektového oddělení 
3. Organizační řád centra pro výzkum edukačních procesů 
4. Organizační řád centra studií evropské identity 
5. Změny rozpočtových principů PdF OU 
6. Zřízení ekonomického oddělení 
 
1. Transformace katedry pedagogiky 
 
Základní myšlenkou předloženého návrhu je vytvoření organizačních a personálních 
podmínek pro kvalitní, efektivní a co nejméně zprostředkované zajištění řady pedagogických 
studijních oborů a profesní pedagogické složky vzdělávání učitelů 2.stupně ZŠ a středních 
škol a souvisejícího výzkumu a transferu nových poznatků do edukační praxe.  
 
Konkrétním navrhovaným organizačním řešením je transformace současné vnitřně 
diferencované katedry pedagogiky na dvě katedry, a to na Katedru pedagogiky a 
andragogiky (KPD) a Katedru sociální pedagogiky (PES) 
 
Výsledky hlasování: 
 
Pro 15 
Proti   0 
zdrželi se hlasování   1 
 
Usnesení: 
AS schvaluje rozdělení Katedry pedagogiky na Katedru pedagogiky a andragogiky a 
Katedru sociální pedagogiky ke dni 30.6.2009. 
 
 
 
2. Zřízení projektového oddělení 
 
Účelem zřízení projektového oddělení je příprava, realizace a organizace projektů výzkumu a 
vývoje, vzdělávacích a rozvojových projektů. 
 
Projektové oddělení PdF OU je informačně poradenské pracoviště zřízené za účelem 
poskytování konzultací a asistenčních služeb zájemcům o podávání projektů a řešitelům 



projektů, vyhledávání dotačních možností, koordinace a evidence projektů na PdF OU 
v Ostravě. 

 
Příprava, realizace a řízení projektů nyní ve finančním rozsahu desítek miliónů korun již 
nemohou být vykonávány nekvalifikovaně, nahodile a rozptýleně, ale musí být cíleně a 
koordinovaně řízeny. Současné projektové aktivity jsou realizovány bez kvalitního 
institucionálního zabezpečení fakultou. Proto navrhujeme zřídit projektové oddělení, jako 
novou organizační jednotku děkanátu. 

 
Výsledky hlasování: 
 
Pro 16 
Proti   0 
zdrželi se hlasování   0 
 
 
Usnesení: 
AS schvaluje zřízení projektového oddělení fakulty k 1.3.2009  
 
 
3. Organizační řád centra pro výzkum edukačních procesů 
 
Účelem zřízení CVEP je uskutečňovat vědecký výzkum v pedagogických a speciálně 
pedagogických oborech a tvořit spojovací článek mezi vědecko výzkumným potenciálem PdF 
OU a dalšími subjekty OU v oblasti pedagogických věd. 
 

 
Výsledky hlasování: 
 
Proti 15 
Proti   0 
zdrželi se hlasování   1 
 
Usnesení: 
 
AS schvaluje Organizační řád Centra pro výzkum edukačních procesů (CVEP) PdF 
OU. 
 
 
 
 
 
4. Organizační řád centra studií evropské identity 
 
Účelem zřízení CSEI je uskutečňovat vědecký výzkum v společensko-vědních a humanitních 
oborech a tvořit spojovací článek mezi vědecko výzkumným potenciálem PdF OU a dalšími 
subjekty OU v oblasti společenských a pedagogických věd. 
 
 
Výsledky hlasování: 



 
Pro 16 
Proti   0 
zdrželi se hlasování   0 
 
Usnesení: 
 
AS schvaluje Organizační řád Centra studií evropské identity (CSEI) PdF OU. 
 
 
5. Změny rozpočtových principů PdF OU 
 

A. Návrh: zavedení koeficientu personální struktury v podobě V1  
 
Změna formulace věty: 
S ohledem na skutečnost, že není v zájmu PdF OU zvyšovat kvalifikační strukturu pracovišť 
CJP a CPP, budou mít tyto koeficient V1 nastaven na hodnotu 1. 
 
Nová formulace: 
(CJP a CPP budou mít  koeficient V1 nastaven na hodnotu 1.) 
 
 

E. Návrh: vznik Fondu akreditačního  
 
Bod E v navrhovaném znění zrušit. 
 
 

F. Návrh: rozdělení stávajícího Fondu rozvoje na: 
 
Bod E nahradit bodem F v tomto znění: 
 

a) Fond rozvoje – slouží k podpoře činností směřujících k rozvoji PdF OU jako celku 
i jejích jednotlivých součástí (užití jako dosud), 

b) Fond podpory doktorských studijních programů – odůvodnění viz výše. Fond 
vychází z koncepce rozvoje OU, od roku 2009 je vyžadována výrazně vyšší 
podpora jednotlivých fakult v oblasti rozvoje doktorských studijních programů, 

c) Fond „B3“ – úhrada části vypláceného osobního ohodnocení za vědeckou činnost. 
Fond by měl být vytvořen jako reakce na připravovanou změnu OU ve vyplácení 
nadtarifních složek mezd všech akademických zaměstnanců OU ve formě nové 
nárokové složky jako ohodnocení vykázané vědecké a vědecké umělecké činnosti 
zaměstnance za předcházející období. V případě, že nedojde v roce 2008 k vydání 
nové směrnice rektora k výplatě této složky mzdy, budou  finanční prostředky 
využity jako mimořádné mzdové prostředky pro zaměstnance PdF OU. 

d) Fond akreditační 
Zdůvodnění: zpracování akreditačních spisů je velmi náročné a je v zájmu celé 
PdF OU překládat akreditační komisi kvalitně zpracované a plně připravené 
akreditační spisy. Z důvodu nedostatků zjištěných v akreditačních spisech 
předkládaných k akreditaci v roce 2008 (spisy vyžadovaly dodatečné velké 
zásahy) se jeví jako velmi potřebné provést nezávislou „výstupní“ kontrolu. 
Z tohoto důvodu jmenovalo KD stálou pracovní akreditační skupinu (PAS) PdF 



OU, která bude provádět kontrolní činnost a důsledně dbát na formální  
i vysokou odbornou úroveň spisů. Až na základě doporučení PAS bude spis dále 
postoupen  
k  jednání AK MŠMT.  

 
Složení PAS: prof. Mazurek, dr. Frydrychová, dr. Zedníčková, dr. Kozelská.  

 
 
 
Výsledky hlasování: 
 
Pro 15 
Proti   0 
zdrželi se hlasování   1 
 
Usnesení: 
AS PdF OU schválil nové rozpočtové principy PdF OU a tvorbu nových fondů 
společných nákladů s výše uvedenými připomínkami a ukládá tajemnici fakulty 
připravit rozpo čet PdF OU pro rok 2009 s ohledem na tyto principy. 
 
 
6. Zřízení ekonomického oddělení 
 
Od roku 2008 byl zahájen převod činností z rektorátu na fakultní pracoviště. K dosavadním 
povinnostem byly převedeny další (viz příloha), které byly do té doby zpracovávány centrálně 
na rektorátu OU. Tabulka zohledňuje pouze provozní činnosti do roku 2008 vykonávané 
rektorátem a převedené na PdF OU, nikoliv již dříve zpracovávanou agendu. Přehled rovněž 
neobsahuje pravidelné úkony vznikající z běžného chodu OU a PdF OU, a to zejm. správu 
budov, majetku apod. 
 
S ohledem na rozsah zajišťovaných činností se jeví současná organizační struktura děkanátu 
PdF OU jako zcela nevyhovující a potřeba vyčlenit samostatné ekonomické oddělení je 
neodkladná. 
 
Výsledky hlasování: 
 
Pro 16 
Proti   0 
zdrželi se hlasování   0 
 
Usnesení: 
AS PdF OU schválil změnu v organizační struktu ře PdF OU zřízením ekonomického 
oddělení  k 1.3.2009. 
 
 
Příští zasedání senátu : 9.3. 2009  ve 14,10 hod. v zasedací místnosti děkanátu PdF. 

 
 
Zapsala: E. Zezulková 

11.2.2009        Verifikoval: S. Slovák 


