
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 26. září 2011 
 
Přítomni:  
Komora akademických pracovníků: Bohdálková, Dolný, Drobík, Dušek, Haluzík, Křivý, 
Koníček, Šumberová, Treterová, Václavíková, Vajgl, Volná, 
Studentská komora: Soustružník, Novotný, Sikora 
Omluveni: Fojtík, Rybková, Bujok 
Hosté: Kričfaluši, Káňová 
 
Program: 
 
1. Projednání podmínek přijímacího řízení na rok 2011/2012  
2. Projednání stipendijního fondu fakulty a koncepce jeho čerpání  
3. Informace vedení fakulty o dislokaci pracovišť  
4. Vyjádření vedení fakulty k dotazům z červnového zasedání AS PřF – složení Disciplinární 
komise PřF  
5. Doplňující volby do studentské komory AS PřF - informace o průběhu příprav 
6. Informace o úpravách Portálu pro doktorské studenty  
7. Informace o možnosti tisku diplomů na ručně vyráběný papír 
8. Různé 
 
 
Šumberová - Uvítala členy AS PřF v novém akademickém roce a přivítala nové členy AS 
PřF. Noví členové Senátu nastoupili z důvodu rezignací senátorů na svůj post a také ukončení 
studia. 
 
 
K bodu 1: 
 
Senátorům byly v předstihu rozeslány požadavky přijímacího řízení na akademický rok 
2012/2013 

 
Šumberová – Vznesla dotaz, co znamená ustanovení v poznámce č. 1, že „V případě počtu 
uchazečů přesahující kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného 
oboru.“, resp. co je myšleno pracovištěm – katedra nebo fakulta? 
 
Kričfaluši – Vysvětlila, že neznáme směrná čísla na rok 2012/2013 a v tomto případě se 
bude postupovat obdobně jako v tomto roce, kdy se opět na některých katedrách nepodařilo 
do prvních ročníků přijmout dostatečný počet studentů a vedoucí ostatních kateder PřF OU 
byli dotázáni, zda-li budou schopni navýšit kapacitu přijímaných studentů, pokud za ně 
nebudou penalizováni. Jedná se o celkovou kapacitu fakulty. Dále také toto ustanovení 
umožňuje upustit od konání přijímacích zkoušek, pokud nebude kapacita na jednotlivých 
oborech naplněna.  
 
Usnesení: Senát PřF OU schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 
2012/2013 ve znění předloženém vedením PřF OU.  
 
Průběh hlasování:  
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Výsledek hlasování: Schválen 
 

 
K bodu 2: 
Šumberová uvedla AS PřF OU do problematiky, kdy ve stipendijním fondu Přírodovědecké 
fakulty (dále jen SF PřF) je akumulováno více než 3,5 milionu Kč. Dotázala se, jak vedení 
PřF hodlá s těmito prostředky nakládat a jaké priority si přitom stanoví. 
 
Kričfaluši – Vysvětlila, že stipendijní řád OU určuje, jakým způsobem může být s 
finančními prostředky ve fakultních stipendijních fondech  nakládáno a také jaké příjmy se 
do SF PřF odvádění. V SF PřF se za dlouhou dobu naakumulovala velká částka, kterou 
v případě avizované změny Zákona o VŠ (možnost použít až 2/3 prostředků fondu použít na 
provozní prostředky) hodlalo vedení PřF využít jiným způsobem, než které je ji dnes 
umožněno. V posledních návrzích novely Zákona o VŠ se však již s touto možností čerpání 
nepočítalo. Stále tedy bude možné použít prostředky jen ve formě stipendií a to dle 
stipendijního řádu OU.  
Nově bude vedoucí stipendijní komise každoročně informován o výši prostředků SF PřF. 
Kričfaluši rámcově informovala senátory o čerpání SF PřF, zejména o zvláštních a 
mimořádných stipendiích za přípravu Majálesu, zpracování dotazníku pro studenty ohledně 
výstavby kolejí, výpomoc u přijímacích zkoušek, Dne otevřených dveří, pro studenta DS ve 
4. ročníku studia Aplikované matematiky, studenti s vyznamenáním, jednorázová 
kompenzace studentům DS, studenti po návratu ze zahraničních studií v rámci LLP/Erasmus. 
Křičfaluši dále uvedla problematiku, kdy rektorát žádá o vyplacení stipendia ze SF PřF pro 
studenty, kteří se podílejí na celouniverzitních aktivitách. Důvodem je neexistence 
celouniverzitního stipendijního fondu. 
Nově byli vedoucí kateder vedením fakulty informováni, že budou moci žádat stipendijní 
komisi o vyplacení mimořádného stipendia i pro pomocné vědecké síly s tím, že bude 
navržena s největší pravděpodobností hodinová sazba, aby se regulovala výše vyplácených 
stipendií napříč katedrami. Vedení další návrhy na vyplácení stipendií bude zvažovat.  
 
Dušek – Připomněl, že v případě Dne otevřených dveří byli financováni ze SF PřF jen někteří 
studenti, osloveni vedením PřF. Těm, které oslovila KFG, stipendium nebylo přiznáno. 
 
Kričfaluši – Reagovala, že stále se počítalo s využitím prostředků SF na jiné účely. V tuto 
chvíli je vhodné, i s ohledem na výši prostředků, žádat stipendijní komisi o vyplacení 
stipendia, i když ne vše jí bude schváleno. 
 
Šumberová – Navrhla, aby byla Senátu podávána každoročně souhrnná zpráva o činnosti SK 
(kolik a za jaké aktivity bylo ze stipendijního fondu vyplaceno). A to společně s výroční 
zprávou. Kričfaluši souhlasí. 
 
Šumberová – Uvedla, že Rektor navrhl zřídit a financovat Stipendijní fond Ostravské 
univerzity (dále jen SF OU) z prostředků fondů fakult a dotázala se v jakém stádiu zřízení 
tohoto fondu je. 
 
Kričfaluši – Na toto reagovala, že SF OU dosud dle předpisů OU neexistoval. Byl podán 
požadavek, aby se SF PřF finančně podílel na naplnění SF OU. Stipendijní komise PřF (dále 
jen SK PřF) tento požadavek zamítla, protože zároveň s ním přišly i opětovně požadavky na 
financování studentských aktivit pro OU, které měly být financovány právě z tohoto nově 
vzniklého SF OU – fakulta by tím financovala aktivity studentů na úrovni OU dvakrát. 
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Soustružník – Dle jeho názoru jsou stále podnikány kroky k ustavení SF OU. 
 
Kričfaluši – Připomněla, že stipendijní fond v průběhu rozhodování SK PřF neexistoval. 
 
Šumberová – Dotázala se na pravomoci SK PřF. Stipendium podle stávajícího stipendijního 
řádu přiznává děkan a stipendijní komise je pouze poradním orgánem děkana.  
 
Kričfaluši – Odpověděla, že se připravuje aktualizace jednacího řádu SK PřF a začátkem 
října také dojde ke změnám ve složení komise.  
 
Šumberová – Dotázala se na postup a možnosti podání návrhu stipendia. 
 
Kričfaluši – Vysvětlila, že dle stipendijního a jednacího řádu jsou pro toto kompetentní 
proděkan a vedoucí katedry. 
 
Soustružník – Dotázal se na stipendium za dárcovství krve, které podle něj je na řadě jiných 
univerzit vypláceno. 
 
Kričfaluši – Sdělila, že tento případ by měl být řešen návrhem na mimořádné stipendium a to 
od vedoucího katedry. 
 
Šumberová – Navrhla, aby fakulta veřejně deklarovala, které aktivity bude primárně ze 
stipendijního fondu podporovat, neboť to může být využito i z hlediska budování „dobrého 
jména“ fakulty a dá se to využít v rámci propagace fakulty navenek. 
  
Kričfaluši – Reagovala, že v budoucnosti o tomto bude vedení uvažovat. 
  
Václavíková – Vznesla dotaz na vznik SF OU. Pokud tedy vznikne, jak bude financován? 
Rovněž poukázala na fakt, že v souvislosti s oslavami 20. výročí založení OU nebyly 
rektorátem podporovány aktivity PřF. 
 
Kričfaluši – Zdůraznila, že do doby, než bude vyjasněno fungování SF OU, nebudeme se 
PřF na jeho chodu podílet.  
 
Soustružník – Vznese dotaz na průběh zakládání SF OU na zasedání Akademického senátu 
OU. 

 
 
 

K bodu 3: 
 

Kričfaluši – Vysvětlila, že již od srpna se s vedoucími kateder jedná o dislokaci pracovišť, 
přičemž situaci komplikovaly zejména změny v harmonogramu dokončení a kolaudace 
stavby budovy M, která není budovou PřF, ale OU. Z tohoto důvodu nemá vedení PřF plnou 
moc nad dokončením a dislokací. Navíc se jedná o složitý logistický problém, kdy dochází k 
přesunům mezi budovami C, L, A, M a kolejemi Hladnov. Termín kolaudace byl posouván 
od června do září. Dislokace do budovy M bude dokončena v týdnu od 26.10. do 30.9. 
 

 3



 4

Káňová – Informovala o přebírání budovy M do užívání po kolaudaci 22.9. Informovala o 
dlouhodobé nejistotě, zda a kdy bude budova M zkolaudována. Po zkolaudování nastala 
okamžitě dislokace ve spolupráci se stěhovací firmou. Dále popsala průběh stěhování. V 
pondělí 3.10. bude budova M připravena pro výuku. Na úpravy v budově L probíhá výběrové 
řízení. Tajemnice vyjádřila přesvědčení, že do konce roku bude dislokace ukončena 
přestěhováním z kolejí na budovu L. 
 
Dušek – Oznámil, že pracovníci PřF ještě v pátek, 23.9., nebyli informováni, zda bude 
umožněna v pondělí výuka. 
 
Káňová – Reagovala, že neměla k dispozici informace, které mohlo vedení fakulty 
poskytnout dříve než 23.9. 
 
Kričfaluši – Zdůraznila, že důležité termíny se opravdu měnily, zejména v souvislosti s 
posunem termínu kolaudace. 
 
Šumberová – Konstatovala, že mnoho nejasností vzniklo v důsledku špatné informovanosti 
ak. pracovníků a vedoucích kateder. Neexistují např. zápisy z jednání ohledně dislokace či 
zápisy tzv. dislokační komise. Pokud srovná situaci s minulou dislokací KSG na koleje, tak v 
předchozím období proudily informace mnohem  transparentněji. 
 
Kričfaluši – Sdělila, že existuje zápis z jednání s KBE, ale poté došlo k několika změnám.  
 
Soustružník – Informoval o vyjádření kvestorky na zasedání Akademického senátu OU ke 
stavu prací na budově M. Dle názoru kvestorky nejsou chyby na straně vedení OU. 
 
Kričfaluši – Deklarovala, že výuka na budově M začne 3.10. V pátek 30.9. bude zaslána 
informace všem vedoucím kateder, zda-li je vše připraveno. Bude organizováno školení 
pracovníků na ovládání nové AV techniky na budově M.  
 
Šumberová – Informovala o značných nejasnostech v popisu učeben a laboratoří, které byly 
předány tajemníkům a rozvrháři pro tvorbu rozvrhu. 
 
Kričfaluši a Káňová – Vysvětlily, že se vycházelo z původního projektu a až de facto do 
kolaudace neměl nikdo z PřF do budovy přístup. Do budoucna se tato problematika vyřeší, po 
dobu financování projektu IET však ale nebude možné účely využití místností měnit.  

 
 

K bodu 4: 
 

Kričfaluši – Dotázala se na stav projednání nové disciplinární komise a zeptala se studentů 
na jejich představu o konzultaci návrhů na členství (viz zápis z červnového zasedání AS PřF). 
Po krátké diskuzi děkanka uzavřela, že vedení fakulty bude sestavovat návrhy na členství v 
disciplinární komisi ve spolupráci s SK AS PřF. 
 
Šumberová – Připomněla červnové usnesení AS PřF, kdy materiály zaslané k projednání AS 
PřF budou zařazeny na program jednání jenom pokud budou zaslány v dostatečném předstihu 
(tj. min. 5 pracovních dní předem).  
 
K bodu 5: 
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Šumberová – Poděkovala studentům, kteří se účastnili informování o AS PřF v rámci kurzu 
Úvodu do studia. Studentům bude navrženo stipendium. 
Dále informovala o průběhu příprav na doplňkové volby do AS PřF s tím, že byly vytvořeny 
a rozmístěny plakáty s vyhlášením voleb a postupně se začínají scházet návrhy na kandidáty. 
 
K bodu 6: 

 
Šumberová připomněla jarní zasedání senátu, na kterém se projednávaly úpravy portálu, aby 
lépe vyhovovaly specifickému statusu doktorských studentů. Nyní opět vznesla dotaz na 
vývojové oddělení Portálu, kde jí bylo sděleno, že k žádnému pokroku nedošlo. Navrhuje 
proto na příští zasedání k tomuto bodu pozvat prorektora pro strategii, informatizaci a rozvoj, 
Doc. Cyril Klimeše a ředitel CIT Ing. Pomezného.  
 
Soustružník – Navrhuje v této souvislosti projednat i přístup ke studentským mailům i po 
ukončení studia. 

 
K bodu 7: 

 
Šumberová a Soustružník připravili cenovou analýzu tisku VŠ diplomů na ruční papír. Na 
schůzce s obchodní manažerkou papírny ve Velkých Losinách získali ceník výroby tohoto 
papíru pro univerzity. 
Cenové varianty – viz příloha č. 1. Cenově vychází varianta tisku na ruční papír obdobně 
jako tisk dnešní podoby diplomů.  
 
Dolný – Vznesl dotaz na nutnost jednotné formy diplomů OU. 
 
Šumberová – Informovala o zájmu vedení PřF použít tento ruční papír a stávající vzor 
diplomu pouze pro PřF. Tato situace bude řešena ve spolupráci s vedením fakulty, bude 
probírána s AS OU.  

 
 
K bodu 8: 

 
Treterová – Informovala o problematice výpůjček a vrácení knih, i těch které byly 
zakoupeny z grantů.  
 
Šumberová – Doporučuje využít výpůjčku na knihy pořízené z grantu na dobu 5 let – tzv. 
dlouhodobá výpůjčka. 
 
Koníček a Křivý – Referovali o fungování katedrálních knihoven, která by mohly být 
řešením tohoto problému. 
 
Bohdálková – Informovala o výrazném zpřísnění podmínek výpůjček knih ve studovně PřF 
na Hladnově pro akademické pracovníky. 
 
 
Další zasedání AS PřF je naplánováno na 24.10. ve 13.00 a 28.11. ve 13.00 v zasedací 
místnosti KFG.  
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Zapsal 2. října 2011 Tomáš Drobík 
Verifikovala Monika Šumberová 
 

Rozdělovník: 
 
Vedení PřF 
Členové AS PřF 
Vedoucí kateder 
 


