
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 31. 1. 2011 
 
Přítomni:  
Komora akademických pracovníků: Dolný, Drobík, Dušek, Haluzík, Hradecký, Koníček, 
Rybková, Štěpnička, Šumberová, Treterová, Václavíková, Vítek, Volná 
Studentská komora: Hoch, Novotný, Sikora, Soustružník, Srnová 
Omluveni: Bujok, Ruppenthalová, Navrátilová 
Hosté: Maršálek 
 
Program: 
 
1. Prezentace předběžných příjmů pro OU na rok 2011  
2. Diskuse k návrhům studentské komory AS PřF  
3. Plán zasedání senátu PřF v roce 2011 a různé 
 
K bodu 1: 
 

 Šumberová přivítala všechny přítomné senátory a proděkana pro VaV Romana 
Maršálka, na kterého vznesla dotaz, jako na představitele vedení Přírodovědecké 
fakulty, jaký postoj zaujme Přírodovědecká fakulta v otázce případného sloučení OU 
a VŠB-TU (tato otázka byla v poslední době medializována, jak ze strany vedení OU, 
tak ze strany vedení VŠB-TU) 

 
 Maršálek odpověděl, že zatím nemá podrobnější informace než zbytek akademické 

obce. 
 

 Předsedkyně senátu požádala, aby se k rektorem avizovanému budoucímu sloučení 
univerzit vyjádřilo vedení fakulty na příštím zasedání AS PřF. 

 
 Následně Šumberová promítla krátkou prezentaci o předběžných příjmech univerzity 

pro rok 2011, které zazněly 17. 1. 2011 na zasedání senátu OU a budou tvořit podklad 
pro přípravu rozpočtu OU.  

 
 
K bodu 2: 

 
 Šumberová zahájila projednávání návrhu studentské komory a požádala studentskou 

komoru o stručný komentář k jednotlivým bodům (viz Příloha č. 1 tohoto zápisu). 
 

 Srnová se vyjádřila k prvnímu bodu, tedy k zavedení bezhotovostních plateb do 
menzy. Nevýhodou současného stavu jsou dle ní dlouhé fronty při nabíjení karet. 
Zavedení bezhotovostních převodů by stávající situaci pomohlo řešit. 
 

 Šumberová souhlasila, že tento krok by mohl situaci pomoci vyřešit a slíbila, že 
přepošle tento návrh na velký senát, vzhledem k tomu, že se jedná o celouniverzitní 
záležitost. 

  



 Hoch vznesl dotaz, zda by doktorští studenti mohli dostat přístupová práva 
k hromadnému mailu, k vypisování termínů zápočtů a udělování známek do STAGu. 
V současném systému tato práva doktorští studenti většinou nemají a musí s touto 
agendou obtěžovat garanta předmětu či sekretářku katedry.  
 

 Šumberová zmínila, že není důvod k plošnému přidělování práv doktorským 
studentům, neboť jejich zapojení do činnosti katedry je různé.  Přidělení přístupových 
práv by mělo zůstat v kompetenci jednotlivých vedoucích kateder. 
 

 Hradecký uvedl, že doktorandi nejsou zaměstnanci katedry, a proto si nedovede 
představit jejich zodpovědnost za zapisování známek. Tuto práci by měl vykonávat 
garant. 
 

 K hromadnému mailu vznese Šumberová dotaz na CIT. Portlet na zasílání mailu by 
měl být navázán na STAG, takže teoreticky by možnost přístupu k hromadnému 
mailu neměla být problémem. 
 

  Soustružník vznesl požadavek na zřízení bankomatu na budově A. V dosahu není 
bankomat ČSOB a KB, které studenti využívají nejvíce.  
 

 Maršálek řekl, že v blízkosti budovy A je bankomat ČS. Pokud studenti využívají více 
bankomaty jiných bank, není problém vznést dotaz o zřízení jiných bankomatů. 
Proděkan vidí možný problém v tom, že budova bude nejspíše památkově chráněna a 
vnější zásahy budou podléhat schválení ústavu památkové péče. 
 

 Soustružník zmínil, že bankomat může být i vevnitř budovy a potom nebude problém 
ani s památkáři. 
 

 Šumberová uzavřela projednávání tohoto bodu s tím, že požádá tajemnici fakulty, aby 
vznesla dotaz na příslušné bankovní domy, za jakých podmínek by byly ochotné 
bankomat v prostorách budovy zřídit. 

 
 Srnová se dotázala, zda by vzhledem k zrušení dotací na program pohybových aktivit 

bylo možné podpořit studenty PřF nějakými interními financemi.  
 

 Šumberová odpověděla, že fakulta podporovala TEP velmi málo i v minulých letech. 
Pokud by tomu tak mělo být nyní, muselo by se to objevit jako návrh do rozpočtu. 
Problém je, že finance na TEP nemůžou jít z normativních financí na studenta, ale 
pouze z vlastních příjmů, kterých má fakulta velmi málo.  

 
 Hoch doplnil, že v letním semestru už nebude program TEP univerzitou dotován a 

studenti budou muset platit veškeré aktivity v plné výši. 
 

 Předsedkyně senátu uvedla, že univerzita zmiňuje v propagačních materiálech 
podporu studentskému sportu. Pokud budou dotace TEPu v LS ukončeny, bylo by 
zvláštní uvádět v propagačních materiálech podporu sportu. 
 

 Drobík se otázal, kolik by fakultní podpora měla činit, aby byl zachován objem 
aktivit. 



 
 Hoch odpověděl, že dle jeho informací byla v loňském roce univerzitní podpora 

programu TEP 1 mil. Kč a docházelo k poloviční finanční spoluúčasti studentů. Na 
aktivitu stojící např. 50 Kč se tak 25 Kč podílela univerzita a 25 Kč studenti. Pokud 
by měl být podobný mechanismus zachován pro studenty PřF v letošním roce, 
vyžadovalo by to hrubým odhadem částku z rozpočtu okolo 200 000 Kč. 

 
 Maršálek řekl, že on sám za sebe rozhodně nepodpoří finance na sportovní aktivity 

studentů. 
 

 Hradecký si myslí, že sport k dobré univerzitě patří. Existují školy, kde je tělocvik 
povinný a na OU jde sport trošku stranou. I v souvislosti se špatným ovzduším by se 
univerzita měla snažit podporovat zdraví svých studentů. Pokud se tedy najdou 
alespoň nějaké finance, možná by stály za podporu aspoň kolektivní sporty. 
 

 Václavíková zmínila, že problém TEPu je v naplněnosti. Zajímavé aktivity mají velmi 
malou kapacitu a na druhé straně bývala v minulosti podporována celá řada aktivit 
s velmi nízkou účastí. Zájem není plošný, ale jen o určité aktivity. Tento přístup není 
rentabilní. 
 

 Sikora vyzval AS k vytvoření příručky pro studenty prvního ročníku, které by jim 
pomohly lépe se orientovat v jejich studijních povinnostech 
 

 Šumberová souhlasila, že taková příručka by byla potřebná. 
 

 Srnová se otázala, zda by byla možná finanční podpora pro zpracování a tisk takové 
příručky. 
 

 Václavíková nesouhlasí s tiskem. Dle ní jsou už veškeré potřebné informace pro 
studenty přístupné dnes na webu OU. 
 

 Soustružník dodal, že se jedná o určitou přidanou hodnotu pro studenty, která by jim 
měla zpříjemnit vstup do studia. 
 

 Štěpnička vyhledal, že u vydavatelství Knihovnička by černobílý tisk 500 kusů po 
třiceti stranách stál přibližně 11 500 Kč.  
 

 Dolný a Šumberová souhlasili, že náklady na tisk nejsou vysoké a vyzvali studenty o 
zpracování příručky do konce letního semestru. 
 

 Soustružník se otázal na možnost změny formátu diplomů a zavedení talárů. 
 

 Šumberová konzultovala tuto oblast s proděkankou Konečnou a ta sdělila, že diplom 
zůstane nadále celouniverzitní záležitostí. Možností by bylo vydávat k samotnému 
diplomu ještě speciální dodatek na ručním papíře – nenahrazoval by funkci diplomu, 
ale byl by reprezentativnější. Jedná se samozřejmě o finance navíc, proto by 
studentská komora měla zjistit náklady nutné na tisk a výrobu tohoto „dodatku“ – 
možná by stálo za zvážení vedení fakulty, zda to nezařadit do PR strategie, na které v 
současné době pracuje. Stejně tak s taláry. 



 
 Srnová vznesla dotaz, co se děje s financemi, které platí studenti za promoce.  

 
 Soustružník ji doplnil, že se jedná o 400 Kč. Na promoce se tak vybere 

mnohonásobně více, než kolik stojí pronájem sálu. Proto by část vybraných financí 
mohla být směřována do pořízení talárů. Náklady na taláry by byly pouze 
jednorázovou investicí, které by se mohla poměrně rychle vrátit. Na VŠB platí 
studenti za taláry výpůjčné ve výši 300 Kč. 
 

 Šumberová požádá vedení fakulty o podrobné informace o nákladech a příjmech za 
promoce.  

 
 
 
K bodu 3: 
 

 Mezi témata pro další zasedání zařadila Šumberová fond provozních prostředků a 
informace o celoživotním vzdělávání (tyto body zůstávají z minulého roku). Vyzvala 
přítomné, aby doplnili další návrhy k projednávání na následujících zasedáních.  
 

 Dušek vyjádřil přání být informován o naplnění loňského rozpočtu PřF.  
 

 Šumberová se otázala proděkana Maršálka, kdy bude připravena výroční zpráva 
fakulty. 
 

 Dle Maršálka by se výroční finanční zpráva měla objevit v průběhu dubna. 
 

 Vítek vznesl dotaz na režie z SGS – v minulém roce se režie z částky určené na 
projekty SGS nestahovaly a přesto bylo schopno projektové oddělení zajistit finanční 
správu těchto projektů. Vzhledem k tomu, je na tyto projekty vyčleněno i tak málo 
finančních prostředků – nedalo by se domluvit na snížení této režie? 
 

 Maršálek odpověděl, že výše režie vychází ze směrnice rektora o SGS a v minulém 
roce se neúčtovaly kvůli administrativní chybě. A dále se v minulém roce alespoň 
podařilo dosáhnout toho, že částka z režie nad 10 % se vracela v loňském roce zpátky 
na katedry.  
 

 Hradeckému se nelíbí práce projektového oddělení v oblasti informování o nových 
výzvách. V průběhu loňského roku dostal doc. Hradecký jediný email z projektového 
oddělení týkající se nových výzev. Z jiných škol má informace o mnohem větší 
aktivitě projektového oddělení. Navíc projektové oddělení neaktualizuje ani na webu 
informace o grantových aktivitách na PřF. Na portále nalezneme v sekci projektového 
oddělení velmi zastaralé či vůbec žádné informace. 
 

 Maršálek souhlasí s tím, že v této oblasti projektové oddělení nefunguje dobře. 
 

 Šumberová požádá vedení fakulty o přednesení zprávy o činnosti projektového 
oddělení.  

 



 Štěpnička požádal o zprávu o rozpočtu AS Přf. Připraví Šumberová na příští zasedání. 
 
 Příští zasedání AS PřF se uskuteční 28. února ve 13:00 
 
 Plán zasedání do konce akademického roku je následující: 28. 3. 2011, 25. 4. 2011, 

23. 5. 2011 a 27. 6. 2011 
 
 
 
Zapsal 31. ledna 2011 Tomáš Hoch 
 
Verifikovala: 11. 2. 2011 Monika Šumberová 
 
 
 

Rozdělovník: 
 
Vedení PřF 
Členové AS PřF 
Vedoucí kateder 
 


