
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 10.3.2008 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: Cimalová, Sedláriková, Šumberová, Treterová, Bartl, 
Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Janeček,  Kalina, Maršálek, Slovák 
Studentská komora: Peřinová, Molitor, Pučok, Straňák, Vajgl, Vozník 
Omluveni:  Dolný, Antal 
Hosté: Šaloun  
 
Program: 
 

1. Administrativa Oddělení pro vědu a vnější vztahy 
2. Volební a jednací řád AS PřF OU 
3. Různé 

 
K bodu 1: 
 

Proděkan Šaloun informoval o věcné náplni práce Oddělení pro VaV s důrazem na 
fakt, že k zajištění administrativy doktorského studia neměli doposud předsedové oborových 
rad žádné připomínky.  

Hradecký a Bartl poukázali na přesuny administrativy spojené s doktorským studiem 
směrem na sekretariáty jednotlivých kateder a špatnou komunikaci mezi oddělením a 
sekretariáty. Proděkan poukázal na snahu urychlit organizaci zejména obhajob doktorských 
prací. 

Šumberová se dotázala na pracovní náplň bc. Závorkové. Proděkan Šaloun přednesl 
nástin pracovní náplně, týkající se především agendy doktorského studia a prací spojených 
s vydáváním „Života v přírodě“. 

AS považuje za zbytečné poskytovat finanční prostředky na sazbu a převod časopisu 
do el. podoby. Proděkan Šaloun upřesnil čerpání prostředků – finance jsou především 
vypláceny formou dohody za sazbu a převod. Rovněž poskytl informaci o zakoupení licencí 
Adobe Professional a možnosti provádět sazbu a převod do el. podoby v gesci svého oddělení. 

Hradecký a Slovák poukázali na zastaralé informace na webu PřF OU a rovněž na 
neexistenci stránek v anglické podobě. Dle vyjádření proděkana Šalouna budou české stránky 
aktualizovány v dohledné době, spuštění anglické verze však brání směrnice rektora č. 
85/2006, která vyžaduje rektorem jmenovaného korektora jazykové úpravy. 

Dušek vznesl dotaz k výzvě pro podávání projektů FRVŠ, především pro TO A. 
Proděkan navrhuje všem potenciálním řešitelům vložit projekt do aplikace ISAAR-F do  31.3. 
2008, s doporučením kumulovat aktivity mezi jednotlivými projekty a katedrami tak, aby se 
celkové náklady blížili horní přípustné hranici. Vedení fakulty poté rozhodne, které projekty 
budou podpořeny a uvědomí řešitele. 

Hradecký poukázal na způsob ukončení projektů, financovaných z Fondu na podporu 
projektů PřF OU, zejména na odborný způsob posouzení výsledků jednotlivých projektů. 
Proděkan Šaloun informoval, že ukončení proběhlo zcela podle platných přepisů, tj. tajným 
hlasováním na poradě VK.  

Hradecký a Slovák se pochvalně vyjádřili k zajištění propagačních materiálů 
Oddělením pro VaV. 
 
Závěr 
 



 AS PřF OU vyjadřuje nespokojenost s činností Oddělení pro vědu a vnější vztahy a 
požaduje nápravu v následujících oblastech: 
 

• Správa www stránek fakulty, jejich aktualizace a prezentace vůči okolním subjektům, 
neexistence www stránek v anglické podobě. 

• Nezajišťování kompletní agendy doktorského studia, dle původního návrhu pracovní 
náplně pracovnice pro PR. 

• Podpora a spoluorganizace konferencí (dodání nesprávných údajů, např. o ubytovacích 
možnostech pro účastníky). 

• Neefektivní vynakládání finančních prostředků (Život v přírodě). 
• Nedůsledné dodržování Manuálu používání logotypu Ostravské univerzity (chybějící 

logo PřF OU na vybraných materiálech). 
 
 
K bodu 2: 
 

 
AS PřF OU  schválil návrh Volebního a jednacího řádu AS PřF OU. 

Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 10 Proti: 3 Zdržel se: 3 
 
 
K bodu 3: 
 
 

• AS PřF OU doporučuje zrušit, s ohledem na výuku, velikonoční prázdniny 
v příštích akademických letech. 

• Kalina se Slovákem upozornili na fakt, že Oddělení pro podporu projektové 
činnosti rozeslalo Dohody o poskytování služeb, aniž by existovala platná 
opatření pro tento krok. Rovněž vyjádřili obavy nad možností navyšovat režijní 
náklady o mzdové prostředky obslužného personálu. 

• Maršálek a Straňák podali informace o nové směrnici děkanky, resp. jejich 
úpravách a novému předložení ke schválení s ohledem na množství připomínek 
k původní verzi. 

 
 
Příští zasedání AS PřF OU se bude konat 31. března 2008 ve 14.00 hod.v budově na 
Chittusiho ulici, zasedací místnost KBE. 
 
V Ostravě 10.3.2008  
Zapsal        Verifikoval 
Bc. Lukáš Straňák      Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. 
 
Rozdělovník: 
Děkan PřF OU 
Proděkani PřF OU 
Senátoři 
Pracovnice pro PR PřF OU (umístění na Portál) 
 


