
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 11.6.2007
Přítomni: 
Komora  akademických  pracovníků:  Sedláriková,  Šumberová,  Dolný,  Hradecký,  Janeček, 
Kalina, Maršálek, Slovák
Studentská komora: Peřinová, Kubala, Pučok, Vajgl, Vozník
Omluveni: Daňková, Dušek, Fojtík, Habiballa, Mišík, Treterová, 

Program:

1. Volební a jednací řád PřF OU
2. Disciplinární řád PřF OU 
3. Dovolba člena Vědecké rady PřF OU
4. Knihovní řád OU
5. Roční zpráva o činnosti PřF OU
6. Různé

K bodu 1:

Akademický Senát  PřF OU vyzývá vedení  PřF OU, aby předložilo  Senátu v dostatečném 
předstihu návrh Volebního a jednacího řádu AS PřF OU. AS je připraven Volební a jednací 
řád projednat na příštím zasedání, které se bude konat v září 2007. 

K bodu 2:

V. Vozník informoval AS PřF o jednaní Studijní komise AS a předložil právní stanoviska 
k Disciplinárnímu řádu.
AS navrhuje doplnit (upravit) Disciplinární řád, jeho § 4 a to následovně:
„Děkan jmenuje členy disciplinární komise PřF a jednoho z nich jmenuje jejím předsedou. 
V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy“.

AS PřF navrhuje předloženou úpravu.

Průběh hlasování: Schváleno
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 3:

AS schválil návrh děkanky PřF OU na jmenování člena Vědecké rady PřF OU. Navržený 
kandidát Doc. RNDr. Radomír Halaš, Ph.D. 

Průběh hlasování: Schváleno
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Neplatný: 1

K bodu 4:

AS bere na vědomí navrženou směrnici rektora (Knihovní řád) s tím, že připomínky budou 
směřovány přes vedoucí kateder. AS žádá děkanku PřF OU o poskytnutí informace, jakým 
způsobem bude do knihovní rady delegován zástupce PřF OU.

K bodu 5:
AS vyjádřil přesvědčení, že předložená roční zpráva o činnosti nenaplňuje požadavky kladené 
na daný typ dokumentu. Roční zpráva nebyla předložená v definitivní podobě, sporná je její 
grafická (estetická) úroveň. Těžko si lze představit,  že se jedná o dokument,  který by byl 



poskytován  partnerům (tak  jak  bylo  zamýšleno vedením PřF  OU).  AS žádá o předložení 
kompaktního, dokončeného, graficky upraveného materiálu.
AS neschválil Roční zprávu o činnosti PřF OU.  

Průběh hlasování: Neschváleno
Pro: 0 Proti: 12 Zdržel se: 1

Různé:

1. Projektové oddělení:  AS PřF vyzývá ředitele Projektového oddělení  PřF OU, doc.  Ing. 
Cyrila  Klimeše,  CSc.  k účasti  na  příštím zasedání  AS PřF  OU.  Předmětem zájmu  AS je 
zhodnocení  dosavadní  činnost  Projektového  oddělení,  finanční  zabezpečení,  sazebník  za 
poskytované služby, pravomoce oddělení z hlediska jeho zasahování do řízení jednotlivých 
projektů.

2.  J.  Hradecký:  Dotaz:  Proč  OU  (resp.  PřF  OU)  nepoužívá  své  logo  při  inzercích 
v celostátních denících.

3. A. Dolný, V. Vozník: „Zelená univerzita“
AS žádá tajemnici PřF OU o vyjádření k možnosti umístění kontejnerů na separovaný odpad 
(papír, plasty) před budovami PřF OU.

4. V.Vozník: Po ukončení studia (po státních zkouškách) je studentům bez varování ukončen 
přístup k e-mailovým schránkách a k diskům na serveru (kde mají často uloženy informace). 
AS žádá o poskytnutí měsíční lhůty pro zálohování dat a v příštím roce o zaslání informace o 
ukončení přístupu (předem).

5. V.Slovák: Služby zaměstnanců v době prázdnin.
AS žádá vyjádření vedení PřF ke smyslu „služeb“ a o poskytnutí informací o jaký dokument 
se vypisování „služeb“ opírá. Termín – do začátku prázdnin.

Příští zasedání AS PřF bude stanoveno dodatečně (dle potřeby) a bude včas a vhodně 
oznámeno. 

V Ostravě 11.6.2007 
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Rozdělovník:
Děkan PřF OU
Proděkani PřF OU
Senátoři
Pracovníce pro PR PřF OU (umístění na Portál)


