
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 15. 12. 2008, 13:00, 
zasedací místnost KBE PřF OU 
Přítomni: 
Komora akademických pracovníků: Bartl, Cimalová, Drobík, Dušek, Fojtík, Habiballa, 
Hradecký, Janeček, Maršálek, Popelková, Slovák, Šumberová, Treterová 
Studentská komora:  Molitor, Ottmár, Pučok, Vajgl 
Omluveni:  Straňák, Antal 
Hosté:  Kričfaluši 
 
 
Program: 
 

1. Přivítání nového člena AS PřF OU (po odstoupení doc. Kaliny) 
2. Vystoupení paní děkanky k aktualizaci Dlouhodobého záměru PřF OU pro následující 

období a aktuální informace z kolegia rektora 
3. Diskuse 
4. Stipendijní komise 
5. Různé 

 
 
K bodu 1: 
 
Předsedkyně AS PřF OU přivítala nového člena, jímž se stal Mgr. Tomáš Drobík.  
 
K bodu 2: 
 
Paní děkanka prezentovala Komentář k rozvoji OU a PřF OU do roku 2018.  Komentář 
vychází z Dlouhodobého záměru OU, který je k dispozici na webových stránkách univerzity. 
Prezentace děkanky bude členům AS PřF OU zaslána v el. podobě k prostudování. 
 
K bodu 3: 
 

● Kolega Molitor nadnesl otázku, čím je způsobena „propadovost“ studentů během 
studia.  Zda potenciální dobří studenti nejsou odrazeni přijímací zkouškou, a tedy 
nenastoupí ke studiu. 

● Kolega Maršálek poznamenal, že jednotlivá čísla o propadovosti studentů, zejm. pak o 
jejích důvodech, nemusí být zcela přesná.  Např. student sice nastoupí, ale pak ani 
nepřijde ke zkouškám.  Tzn., že důvodem nemusí ve většině případů být jeden 
konkrétní předmět. 

● Kolega Janeček upozornil na důležitost image školy. 
● Kolegyně Šumberová uvedla, že podle orientačně provedených průzkumů na kurzu 

„Úvod do studia“ mezi studenty geografických oborů se až 90 % studentů SŠ o 
Ostravské univerzitě v Ostravě dozvídá na základě informací na webových stránkách. 
Spíše zanedbatelnou váhu pak mají informace poskytované v propagačních letáčcích, 
na dni otevřených dveří nebo výstavě Gaudeamus. 
Paní děkanka doplnila, že spíše než jednorázové akce mají větší efekt pravidelné 
návštěvy studentů SŠ na fakultě. 
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● Kolegyně Šumberová navrhla využít velké množství budov OU jako přednost 
k propagaci školy – vyvěšení billboardů apod. 

● Kolega Hradecký se zeptal, v jakém stavu je projekt VaVpI. 
Kolega Maršálek informoval, že projekt VaVpI probíhá ve spolupráci s Centrem 
environmentálních technologií na VŠB-TU Ostrava, které vede prof. Karel Obroučka.  
Projekt má 5 divizí.  OU je jednou z nich. 

● Kolega Hradecký dále vznesl otázku, do jaké míry se zřízení nové Lékařské fakulty OU 
dotkne ostatních (stávajících) fakult. 
Paní děkanka Kričfaluši potvrdila, že zřízení nové fakulty bude mít vliv i na ostatní 
fakulty.  Zároveň upozornila na nutnost úspor a zvýšení efektivity, a to všech pracovišť 
univerzity, tedy nejen fakult, ale též univ. knihovny, CIT a pracoviště rektorátu. 

● Kolega Hradecký zmínil také otázku personálního obsazení budoucí LF OU. 
● Kolegyně Šumberová se dotázala, kdo vede vyjednávání o vzniku LF. 
● Vyjednávání vede prof. Majčáková a rektor OU. 

 
 
Po skončení diskuse (15:00) projednávání bodu 3 opustili zasedání paní děkanka Kričfaluši a 
kolegové Fojtík, Habiballa a Treterová. 
 
K bodu 4: 
 
Jako kandidát na nového člena stipendijní komise byl navržen Aleš Ottmár. 
 
Hlasování:  Volba člena stipendijní komise (kandidát Aleš Ottmár). 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Usnesení:  Aleš Ottmár se stává členem stipendijní komise. 
 
K bodu 5: 
 

● Šumberová sdělila aktuální informace ze zasedání legislativní komise AS OU – 
komise doporučí AS OU vrátit Volební a jednací řád zpět AS PřF k dopracování 
s odůvodněním, že zde chybí článek upravující proces odvolání děkana. Šumberová 
v této souvislosti vyzvala paní děkanku k předložení nové verze VaJŘ zohledňující 
připomínky legislativní komise AS OU tak, aby jej AS PřF mohl projednat na svém 
lednovém zasedání. 

● Volební komise.  Za KFY (z důvodu odstoupení doc. Kaliny) byl doplněn kolega 
Janeček.  Aktuální složení volební komise tedy je: 

o KSGRR – Mgr. Šumberová 
o KCH – Doc. Slovák 
o KFY – Ing. Janeček 
o KBE – Dr. Dolný 
o KFGG – Dr. Dušek 
o KIP – Ing. Treterová 
o KMA – Dr. Bartl 
o Studenti 

 Aleš Ottmár  
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 Marek Vajgl 
 Libor Pučok  
 Daniel Antal 

● Studentská pošta (e-maily).  Kolega Ottmár navrhl, aby program pro čtení studentské 
pošty byl integrován do Portálu OU. Dotaz na CIT zajistí Šumberová. 

● Anglická verze Portálu OU.  Kolega Drobík navrhl, aby byla vytvořena rovněž 
anglická verze Portálu OU.  Důvodem je pomalu rostoucí počet studentů ze zahraničí, 
kteří musí jeho služby také používat. 
Otázkou bude pověřen p. proděkan Šaloun.  Zajistí Šumberová. 

● Vrácení notebooků od bývalých členů studentské komory AS PřF OU.  Kolegové 
Hradecký a Janeček vznesli dotaz ohledně nevrácených notebooků, které byly některým 
kolegům zapůjčeny.  Bývalá členka Chlopčíková údajně notebook vrátila bývalému 
členovi Vozníkovi, který jej již nevrátil. 
Kolega Slovák navrhnul oba členy písemně vyzvat k vrácení zapůjčené techniky.  
Navržena byla také možnost celou záležitost řešit prostřednictvím Policie ČR. 

● Třídění odpadu na PřF OU.  Kolega Bartl informoval o vypracování 
minimalistického návrhu třídění odpadu na PřF OU, který vypracoval Mgr. Jan 
Štěpnička, doktorand KMA. 
Kolega Bartl návrh dopracuje a pošle s dostatečným předstihem před lednovým 
zasedáním AS PřF. 

● K volbám.  Kolega Janeček se dotázal na realizaci tajného průběhu připravovaných 
voleb do AS PřF OU – možnost zřízení vhodného místa (paravánu, zástěny, plenty), 
kde by hlasovací lístky mohly být upraveny.   
Toto není problémem v budově na Chittusiho. 
Hlasovací lístky nemusí být upraveny přímo před volební komisí, lze je vyplnit např. 
v pracovně apod. a komisy donést zpátky již vyplněné. 

 
 
V Ostravě dne 15. 12. 2008 
 
Zapsal Verifikovala 
RNDr. David Bartl, Ph.D. Mgr. Monika Šumberová 
 
Rozdělovník: 
děkanka PřF OU 
proděkani PřF OU 
senátoři AS PřF OU 
předseda AS OU 
pracovnice pro PR PřF OU (umístění na Portál) 
 
 
Příloha: 
prezentace paní děkanky Komentář k rozvoji OU a PřF OU do roku 2018 – pouze pro interní 
potřebu členů AS PřF OU – bude zaslána. 
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