
 
 
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 26.01.2009, 
zasedací místnost děkanátu PřF OU 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: viz. Prezenční listina  
Studentská komora: viz. Prezenční listina 
Omluveni:  Antal, Dolný, Popelková, Slovák  
Hosté:  
 
Program: 
 
1. Volební a jednací řád AS PřF OU 
2. Třídění odpadů na PřF OU  
3. Etický kodex 
4. Různé 
 
Kontrola úkolů ze zasedání AS PřF OU 12/2008 

- Integrace studentských e-mailových schránek do Portálu OU 
o Byl vznesen dotaz, čeká se na vyjádření 

- Anglická verze Portálu OU 
o Řešil oponentní tým pro Portál a WEB (vede prorektor Klimeš) 
o Z finančních důvodů zatím zamítnuto 
o Zatím umístěny studijní opory v ENG na českou verzi Portálu 

- Vrácení notebooku 
o Vrácen 1 kus bez napájecího zdroje 

 
K bodu 1: 

- Diskuze o doplnění VaJŘ o článek postupu při odvolání děkana – nebyly vzneseny 
žádné připomínky 

- Hlasování o doplnění a VaJŘ jako celku 
 

Průběh hlasování  
Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 0 
VÝSLEDEK: Schváleno 
 

- Nová podoba VaJŘ byla schválena a bude postoupena legislativní komisi AS OU 
 
K bodu 2: 
 

- Dr. Bartl přednesl svou verzi návrhu na třídění odpadů na PřF (umístění sběrných 
košů na chodbách a frekventovaných místech budov A a C). Pro porovnání byla 
znovu představena verze třídění odpadů zpracovaná tajemnicí PřF. 

- V novém návrhu se nepočítá s navýšením nákladů na práci úklidové firmy, neboť 
již teď dochází k třídění odpadu na spalitelný a nespalitelný a zástupce úklidové 
firmy se vyjádřil, že k navýšení nákladů by došlo jen v souvislosti s vyšší 
spotřebou pytlů na tříděný odpad. Dále se nová verze návrhu liší v počtu a 
umístění košů na tříděný odpad (v návrhu paní tajemnice se počítá s umístěním 



všech typů nádob do všech kanceláří, učeben a chodeb budov A,C, K, L) – 
v novém návrhu by se odpadové koše umístili jen v chodbách a na frekventovaně 
navštěvovaných místech budov A a C (třídění na budovách L a K by se odložilo 
vzhledem rozsáhlým plánovaným stavebním úpravám) 

- Vzhledem k existenci sběrných kontejnerů na tříděný odpad (v pronájmu PedF a 
CIT) ve dvoře PřF OU, doporučuje se zvážit možnost sdílení nádob a nákladů na 
jejich provoz 

- Z bezpečnostních důvodů AS doporučuje vedení PřF zvážit oplocení vnitřní části 
dvora (kde jsou mimo jiné tyto sběrné nádoby umístěny) 

- Návrh zapracovat do projektu dostavby budov K a M prostory pro umístění 
sběrných nádob pro separovaný odpad ve venkovních prostorách 

 
Průběh hlasování  
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
VÝSLEDEK: Schváleno 
 
 
 
K bodu 3: 
 

- Etický kodex OU je součástí směrnice rektora č. 88/2006, bohužel se zdá, že 
povědomí o tomto dokumentu je velice nízké. 

 
Po skončení diskuse (13:40) opustil zasedání kolega Habiballa. 
 
K bodu 4: 
 

- Hradecký se dotázal na existenci průzkumu informovanosti o aktivitách PřF OU a 
efektivitě PR aktivit (přijímací řízení, Den otevřených dveří). Senát PřF žádá 
vedení fakulty o poskytnutí přehledu mediální propagace fakulty v souvislosti 
přijímacím řízením a Dnem otevřených dveří (počet a umístění billboardů, počet a 
rozsah reklam v masových médiích, atd.) 

- Šumberová upozornila na funkční verzi Portálu pro absolventy 
(www.absolventiosu.cz) představenou doc. Šalounem na lednové poradě VK a 
přednesla některé nedostatky současného řešení 

o AS doporučuje pozvat osobu odpovědnou za Portál absolventů, tj. 
proděkana Šalouna, na další zasedání, aby informoval Senát o způsobu 
tvorby portálu absolventů – co bylo v zadávací dokumentaci, kdo ji 
vytvářel, jaké funkce měl portál plnit, jakým způsobem bude zajištěna 
redakce portálu, jakým způsobem bude zajištěna ochrana osobních dat 
absolventů, jakým způsobem bude ověřována totožnost absolventů, atd. 

o Připomínky k podobě a funkčnosti portálu absolventů zasílejte Šumberové 
do 30. ledna 2009 

- Hradecký důrazně protestuje proti způsobu předávání klíčových informací 
spojených s přestavbou budov K a M, především bouracích prací a stěhování, 
vedoucím dotčených pracovišť; Šumberová poukázala na nejistotu ohledně 
budoucí lokace KSG. 

 
Po skončení diskuse (14:00) opustil zasedání kolega Pučok, následován vzápětí kolegy 
Maršálkem a Fojtíkem. 

http://www.absolventiosu.cz/


 
- Shromáždění Akademické obce se uskuteční ve středu 11. února v 15:00, 

informace o programu a místě konání zasedání najdete na www PřF v aktualitách, 
půl hodiny před zahájením shromáždění se sejde volební komise a sestaví 
kandidátní listinu pro nadcházející volby do Senátu PřF 

 
 
 
 
Další zasedání AS PřF OU proběhne dne 16. února 2009 ve 13:00 v zasedací místnosti 
děkanátu PřF OU (hosté: tajemnice Nevludová, proděkan Šaloun) 
 
 
 
V Ostravě 26. 1. 2009  
 
Zapsal Lukáš Straňák      Verifikovala Monika Šumberová 
 
 
 


