
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 2. 5. 2011 
 
Přítomni: 
Komora akademických pracovníků: podle prezenční listiny 
Studentská komora: podle prezenční listiny 
Omluveni: Srnová, Treterová, Šumberová, Ruppenthalová, Drobík 

 

Program: 

1. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2010 
2. Řád doktorského studia PřF 
3. Zpráva o činnosti oddělení CŽV 
4. Informace o dislokacích pracovišť 
5. Různé 

 

Místopředseda Dolný omluvil předsedkyni Šumberovou, která je v zahraničí a shrnul první 
čtyři body programu: 

ad 1. – nestihlo se, zpráva nebyla předložena 
ad 2. – nestihlo se, Řád nebyl předložen 
ad 3. – nestihlo se, zpráva nebyla předložena 
ad 4. – přesunuto na příští zasedání 
 

V programu zůstává bod „Různé“. Dolný dále uvedl tři oblasti, které by bylo vhodné v rámci 
tohoto bodu prodiskutovat: 

 elektronická diskuse, která probíhala po minulém zasedání 

 otevřený dopis členů akademické obce – členům senátu zaslal Hradecký 

 směrná čísla – členům AS byl k nahlédnutí poskytnut materiál, který proděkanka 
předložila vedoucím kateder 

V následné diskusi byly všechny body diskutovány společně. 

 Navrátilová vyjádřila překvapení, že otevřený dopis nebyl rozeslán všem 
akademickým pracovníkům. 

 Štěpnička konstatoval, že u dopisu není jasný autor. 
 Hradecký a Dolný objasnili, že se jedná o spontánní akci členů akademické obce bez 

jednoho konkrétního iniciátora. 
 Štěpnička, s odkazem na pasáž otevřeného dopisu týkající se rozpočtu fakulty, uvedl, 

že rozpočet byl senátem řádně schválen a v době schvalování nebyla k dispozici 
alternativní varianta – podobnou variantu by mohla vypracovávat ekonomická komise 
senátu. Dále uvedl, že zásady přijímacího řízení pro rok 2010/11 schválil senát, a má 
tak i svůj podíl viny na „nadlimitních studentech“.  



 Václavíková souhlasila, že při schvalování rozpočtu byla předložena řada argumentů 
proti schválení, ale žádný jiný návrh. 

 Dolný uvedl, že v předchozích letech se senát zabýval nejprve principy rozdělování 
financí a poté se teprve schvaloval rozpočet. 

 Hradecký, Štěpnička i Dolný se vyjadřovali k průběhu minulého zasedání senátu – 
bylo konstatováno, že při jednání je nutné dodržet jednací řád senátu a zabránit „volné 
diskusi hostů“. 

 Štěpnička podal informaci o způsobu stanovování počtů studentů na jednotlivé VŠ 
v budoucích letech, kdy bude zohledněn trend počtu studentů – nadlimitní studenti se 
tak stávají kladem pro fakultu i univerzitu. 

 Soustružník uvedl, že vzhledem k budoucímu spojení OU a VŠB je obtížné předvídat 
vývoj počtu studentů na fakultě. 

 Dolný konstatoval, že z předchozí diskuse vyplynul návrh (navrhl Štěpnička) na 
zřízení ekonomické komise senátu a nechal hlasovat o tom, zda senát zřídí 
ekonomickou komisi 

Průběh hlasování:  

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno 

 Dolný vyzval členy senátu k podávání návrhů na členy komise. Byli navrženi: 
Štěpnička, Dušek, Navrátilová, Soustružník, Novotný. 

 V souladu se Statutem komisí AS PřF bylo o členech komise hlasováno po komorách. 

Průběh hlasování 

Kandidát Pro Proti Zdržel se Výsledek 

Navrátilová 10 0 1 zvolena 

Štěpnička 10 0 1 zvolen 

Dušek 10 0 1 zvolen 

Novotný 3 0 1 zvolen 

Soustružník 3 0 1 zvolen 

 

Senát pověřil ekonomickou komisi vypracováním stanoviska ke Zprávě o hospodaření fakulty 
za rok 2010. 

Komise si následně zvolila svého předsedu, kterým se stala docentka Zuzana Navrátilová. 



Vzhledem k termínu dalšího zasedání senátu (23. května 2011) pověřil senát místopředsedu 
Dolného, aby požádal vedení fakulty o předložení Zprávy o hospodaření do 9. května 2011. 

Další zasedání senátu se uskuteční 23. května 2011 v zasedací místnosti katedry fyzické 
geografie a geoekologie.  

 

Zapsal 7. května 2011: Radek Dušek     Verifikoval: Aleš Dolný 


