
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 16.03.2009, 
zasedací místnost děkanátu PřF OU 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: viz. Prezenční listina  
Studentská komora: viz. Prezenční listina 
Omluveni:  - 
Hosté: děkanka PřF OU doc. Kričfaluši, Ing. Nevludová 
 
Program: 
 
1. Představení členů nového senátu 
2. Volba předsednictva senátu 
3. Volba disciplinární komise fakulty 
4. Seznámení se s pravidly sestavování rozpočtu  
5. Problematika sestavování seznamu členů akademické obce 
6. Různé 
 
K bodu 1: 
 

- Minulá předsedkyně AS Mgr. Šumberová přivítala všechny zvolené senátorky a 
senátory na prvním zasedání. Následovalo představení jednotlivých senátorek a 
senátorů. 

- Všichni přítomní byli seznámeni s hlavními informačními kanály, které budou 
během práce senátu využívány. 

- Mgr. Šumberová upozornila na zřízení elektronického archivu, který by měl 
během krátké doby vzniknout na disku X (X:/Sdileni/PrF/ASPrF). Přístup pro čtení 
do něj mají pouze členové senátu Přf. Do tohoto archivu budou uloženy starší 
naskenované dokumenty a průběžně sem budou ukládány nové dokumenty 
související s činností AS, tak aby byly senátu kdykoliv k dispozici. 

 
K bodu 2: 
 

- Podle Volebního a jednacího řádu AS PřF OU proběhla volba předsednictva, a to 
předsedy, dvou místopředsedů (za každou komoru zvlášť) a jednatele. 

- Po rozpravě byla na funkci předsedkyně senátu navržena jediná kandidátka Mgr. 
Monika Šumberová. Při tajné volbě bylo odevzdáno 21 platných hlasů, z toho: 
PRO: 20 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0.  
Předsedkyní AS PřF OU byla zvolena Mgr. Monika Šumberová. 

- Po rozpravě byli na funkci místopředsedy senátu za komoru akademických 
pracovníků navrženi: doc. Zuzana Navrátilová a dr. Aleš Dolný. Po tajné volbě 
v komoře akademických pracovníků bylo odevzdáno 14 platných hlasů, z toho 
jednotliví kandidáti získali: doc. Navrátilová 6 hlasů, dr. Dolný 8 hlasů. 
Místopředsedou za komoru akademických pracovníků byl zvolen dr. Aleš 
Dolný. 

- Po rozpravě byli na funkci místopředsedy senátu za komoru studentů navrženi: Bc. 
Petr Fojtík a Mgr. David Sikora. Po tajné volbě v komoře studentů bylo odevzdáno 
7 platných hlasů, z toho jednotliví kandidáti získali: Bc. Fojtík 4 hlasy a Mgr. 

 1



Sikora 3 hlasy.  
Místopředsedou za studentskou komoru byl zvolen Bc. Petr Fojtík. 

- Volba jednatele proběhla v druhé polovině jednání. Voleb se zúčastnilo 19 členů 
senátu (dva senátoři jednání opustili). Na funkci byla navržena kolegyně Petra 
Srnová ze studentské komory. Pro se vyslovilo 18 členů, zdržel se 1 člen.  
Kolegyně Petra Srnová se stala jednatelkou AS PřF.  

 
K bodu 3: 
 
 Volby disciplinární komise proběhne na příštím zasedání senátu, až vedení dodá 
návrhy na složení této komise. 
 

 
K bodu 4: 
  

- Tajemnice fakulty Ing. Nevludová seznámila AS s důležitými fakty a principy, 
které ovlivňují sestavování rozpočtu na úrovni fakulty i univerzity. 

- Prezentace byla zaměřena na finanční zdroje, které pokrývají finanční výdaje 
univerzity, resp. PřF. Další část prezentace směřovala k objasnění koncepce 
rozpočtování na fakultě. 

- Na prezentace tajemnice fakulty navázala děkanka doc. Kričfaluši, a to 
problematikou udržení počtu studentů v oborech PřF. 

- Prezentovaná data a principy rozdělování rozpočtu, stejně jako návrh rozpočtu pro 
rok 2009 byly členům senátu zaslány k dalšímu prostudování. 

- Vlastnímu projednávání rozpočtu PřF OU bude věnováno příští zasedání AS, kde 
bude možné dále dotazovat vedení. Dotazy je možné v předstihu směřovat 
prostřednictvím mailu ing. Nevludové. 

 
Po skončení prezentací proběhla diskuze nad některými trendy, které se dotýkají 
ekonomických problémů fakulty. Jedná se především o atraktivitu nabízených oborů, strategie 
přijímacího řízení a prostupnost studiem. Senát považuje nastíněné negativní trendy za natolik 
závažné, že se jimi bude i na dalších zasedáních zabývat.   
 
K bodu 5: 
 

- Předsedkyně senátu seznámila AS s dopisem prof. Viléma Nováka, který poukázal 
na nesrovnalosti v průběhu voleb do AS PřF, a to v souvislosti s neúplnými 
seznamy členů akademické obce fakulty (dopis prof. Nováka viz Příloha č. 1); a 
vysvětlila, jak k sestavení neúplných seznamů došlo. 

- K danému problému proběhla diskuze, která se zaměřila na obecný princip 
začleňování akademických pracovníků mimofakultních pracovišť do akademické 
obce fakulty. Předsedkyně senátu k tomuto připravila několikabodový materiál 
s návrhy na řešení (Viz Příloha č. 2). 

- Senát k danému problému nehlasoval, zatím proběhla diskuze, která poukázala na 
nutnost zahájení jednání na univerzitní úrovni, čímž by se vyřešilo postavení 
celouniverzitních ústavů v senátech. Předsedkyně senátu bude prostřednictvím 
dopisu předsedovi AS OU iniciovat posun celé problematiky na univerzitní 
úroveň, kam podle AS PřF náleží. 
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K bodu 6: 
 

- Předsedkyně senátu navrhne po schválení rozpočtu PřF udělení zvláštní odměny 
pro členy volební komise a další pracovníky fakulty, kteří se aktivně podíleli na 
přípravě a průběhu voleb do AS PřF. 

 
Příští zasedání AS PřF proběhne 6.4. 2009 od 13:00 na L105 (Katedra fyzické geografie 
a geoekologie, Chittussiho 10). 

V Ostravě 16. 3. 2009  
 
Zapsal: Jan Hradecký      Verifikovala: Monika Šumberová 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Dopis prof. Viléma Nováka k volbám do AS PřF OU. 
Příloha č. 2: Návrhy řešení při sestavování seznamu členů akademické obce 
 
Rozdělovník: členové AS PřF, děkanka, proděkani, tajemnice, vedoucí kateder 
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Návrhy na řešení problému se sestavováním seznamu členů akademické obce: 
 

- zamyslet se nad tím, zda nečlenové akademické obce PřF by se měli účastnit voleb do 
Senátu PřF 

- mohly by se legislativně oddělit pravidla pro sestavování členů akademické obce pro 
volby do Senátu OU a pro volby do Senátu PřF 

 
- oddělit od sebe seznam akademických pracovníků fakulty a seznam členů akademické 

obce 
- rozhodnout, zda je členství v akademické obci individuální či institucionální 

záležitostí (hlásí se do akademické obce každý za sebe nebo hromadně za 
institut/oddělení/sekci/ústav?) 

- odpovědnost za sestavení seznamu akademických pracovníků přenést na děkanát 
- postup při individuálním členství: seznam akademických pracovníků vystavit 1 měsíc 

před konáním voleb a nechat lhůtu 3 týdnů pro ty, kteří se budou chtít do seznamu 
dopsat (musí prokázat, že jsou akademickými pracovníky OU – jak? Kopie pracovní 
smlouvy předložená volební komisi?? Potvrzení z personálního oddělení OU? 
Podmínit to písemnou žádostí, která by se zakládala do archivu k protokolům o 
výsledku voleb) 

- postup při kolektivním členství: Písemný návrh vedoucího daného 
ústavu/institutu/oddělení/sekce obsahující seznam akademických pracovníků, které 
chce zapsat do seznamu členů akademické obce včetně jejich podpisů 

- po uzavření seznamu by se do něj již nikdo nemohl dopisovat (otázka, zda kontrolovat 
seznamy napříč fakultami, zda není někdo někde zapsán 2x) 

 
 

Zpracovala 17. března 2009 Monika Šumberová 


