
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 29. 11. 2010 

Přítomni:  
Komora akademických pracovníků: Dolný, Drobík, Dušek, Haluzík, Hradecký, Koníček, 
Navrátilová, Rybková, Slovák, Štěpnička, Šumberová, Treterová, Václavíková, Vítek 
Studentská komora: Bujok, Hoch, Ruppenthalová, Novotný, Sikora, Soustružník 
Omluveni: Srnová 
 

Program: 
 
1. Volba kandidáta na děkana PřF OU na funkční období 2011 – 2015 
2. Různé 
 
 
K bodu 1: 

 
• Předsedkyně senátu přivítala senátory a omluvila paní děkanku, která se dnes 

z pracovních důvodů nemůže zasedání AS PřF OU zúčastnit. Poté informovala 
přítomné senátory o formálních náležitostech volby. Dle Volebního a jednacího řádu 
jsou volby kandidáta na děkana tajné. Ke zvolení je potřebný souhlas nadpoloviční 
většiny všech členů senátu. Pokud tedy navržený kandidát získá 11 a více hlasů, byl 
senátem schválen a návrh je předán rektorovi OU, který poté kandidáta jmenuje do 
funkce. Pokud v prvním hlasování nikdo nezíská 11 a více hlasů, postupují dva 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (při aktuální volbě jeden kandidát) do druhého 
hlasování, kde se volba opakuje. Druhé hlasování probíhá tentýž den jako hlasování 
první. Pokud ani v něm kandidát nezíská více než 11 hlasů, musí být do 14 dnů 
vypsány nové volby.  
 

• Šumberová uvedla, že ačkoli byl navržen pouze jeden kandidát, nejedná se o čistě 
formální volbu, protože Volební a jednací řád počítá s tím, že v první volbě nikdo 
zvolen být nemusí. A otevřela následně diskuzi nad programem kandidátky na 
děkana, který byl představen na Shromáždění akademické obce. Diskuzi začala 
vlastním názorem, že v představeném programu postrádala konkrétnost kroků a 
opatření, které by měly vést k růstu významu fakulty v následujícím období.  
 

• Václavíková souhlasila s tím, že by se nemělo jednat o pouhou formální volbu. Na 
straně druhé však připomněla, že žádný jiný kandidát navržen nebyl a při nezvolení 
stávající kandidátky by mohl nastat problém, že by při volbách v náhradním termínu 
nemuselo být koho volit. 
 

• Slovák zmínil, že stávající volby lze interpretovat i jako spokojenost členů senátu a 
potažmo širší akademické obce se stávajícím vedením. Pokud by senát nebyl se 
stávajícím vedením spokojený a neschválil do funkce děkana stávající děkanku 
Kričfaluši, je pravděpodobné, že by se pro opakované volby našli další kandidáti. On 
osobně se stávajícím vedením spokojen není. 
 

• Václavíková se Štěpničkou vyjádřili názor, že přístup vyčkávání na objevování se 
nových kandidátů až v opakovaných volbách jim přijde poněkud zvláštní. 
 



• Navrátilová se otázala, co by se stalo, pokud by do funkce děkana nebyl nikdo zvolen 
ani v náhradním termínu. 
 

• Šumberová odpověděla, že v takovém případě dochází k rozpuštění senátu a novým 
volbám do AS PřF. Děkana by následně volil nově zvolený senát. 
 

• Následně byla diskuze ukončena a bylo zahájeno první hlasování. 
 
Usnesení: Akademický senát PřF navrhuje do funkce děkana pro funkční období 2011 – 
2015 doc. PaeDr. Danu Kričfaluši, CSc. 

 
Průběh hlasování:  
Pro: 10 Proti: 8 Zdržel se: 2 
Výsledek hlasování: Neschválen 
 

 
• Šumberová konstatovala, že v prvním hlasování navržená kandidátka schválena 

nebyla a vybídla senátory k diskusi. 
 

• Žádné podněty k diskusi se neobjevily, proto bylo zahájeno podle Volebního a 
jednacího řádu druhé hlasování. 
 

Usnesení: Akademický senát PřF navrhuje do funkce děkana pro funkční období 2011 – 
2015 doc. PaeDr. Danu Kričfaluši, CSc. 

 
Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 7 Zdržel se: 2 
Výsledek hlasování: Schválen 
 
 
 

• Šumberová tímto konstatovala, že Akademický senát PřF navrhuje do funkce děkana 
pro funkční období 2011 – 2015 doc. PaeDr. Danu Kričfaluši, CSc. Volební komise 
následně připraví protokol o volbě a zašle ve lhůtě dané Volebním a jednacím řádem 
dopis rektorovi OU s výsledkem dnešní volby. 
 

 
K bodu 2: 

 
• Šumberová se dotázala senátorů, zda souhlasí s termínem prosincového zasedání dne 

13. 12. 2010 od 13:00.   
  

• Maršálek uvedl, že na prosincovém zasedání by se mělo jednat o projektu IET (Centra 
pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí), se kterým 
souvisí některé organizační změny. 
 

• Šumberová požádala proděkana Maršálka o zaslání podkladových materiálů – 
podobných, které senát obdržel v době, kdy měl jednat např. o zřízení projektového 



oddělení nebo Institutu ekonomie a managementu. A dále se dotázala na způsob 
financování tohoto Institutu.  
 

• Ten odpověděl, že IET bude zcela samofinancovatelným institutem, jehož finance 
budou získávány zejména z národních a zahraničních grantů a hospodářských smluv. 
Finance na mzdy jeho pracovníků i spotřební materiál budou nyní hrazeny ze 
získaného projektu VaVpI. Vznik IET tak rozpočet fakulty zatíží pouze nutnými 
výdaji plynoucími z postavení nové budovy. 
 

• Vítek zmínil, že takto to bude nejspíše pouze po dobu trvání projektu a dotázal se, co 
bude pro fakultu znamenat, až projekt IET skončí. 
 

• Maršálek sdělil, že žádné výdaje by IET po fakultě požadovat neměl a měl by si na 
svůj další provoz vydělat.  
 

• Václavíková se zeptala, co se bude dít, když se finance z grantů neseženou. 
 

• Maršálek odpověděl, že úvahy let 2015-2017 jsou za rámcem úvah vedení fakulty a s 
takovým krizovým plánem se zatím nepočítá. 
 

• Šumberová sdělila, že by senátoři měli mít možnost se s projektem alespoň zběžně 
seznámit, proto žádá o zaslání materiálů k financování IET i s výstupy, které jsou v 
projektu zmíněny. 
 

• Maršálek nevidí důvod, proč by senát měl zasahovat do publikačních výstupů IET a 
k čemu jsou senátu takové konkrétní informace zapotřebí. 
 

• Štěpnička upřesnil, že projektovými výstupy nemyslela předsedkyně senátu počty 
vykázaných impaktů, ale pouze základní monitorovací ukazatele. 

 
 
 
Termín dalšího zasedání AS PřF je 13. 12. 2010 od 13:00, opět v zasedací místnosti KFG v 
budově na Chittussiho ulici. 
 
 
V Ostravě dne 29. 11. 2010 
Zapsal: Tomáš Hoch      Verifikovala: Monika Šumberová 
Jednatel AS PřF      předsedkyně AS PřF  

 
 
 

 


