
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 23. dubna 2012  
 

Přítomni: Adamec, Bohdálková, Boruta, Červeň, Dušek, Eliáš, Fojtík, Koníček, Ševčík, 

Václavíková, Vajgl, Bujok, Ferdiánová, Havelková, Novotný, Peter, Sikora, Soustružník, 

Tichá. 

Omluveni: Dolný, Volná 

 

Program: 

1) Informace děkanky o aktuálních záležitostech fakulty 

2) Termín mimořádného zasedání AS PřF (schvalování rozpočtu PřF)  

3) Žádost volební komise AS OU o personální zajištění voleb na PřF 

4) Různé 

5) Seznámení nových členů s materiálem minulého senátu "Tipy pro nový senát 2012" 

a další formální záležitosti 

6) Seznámení s návrhem rozpočtu PřF 2012 s údaji o čerpání rozpočtu v 

roce 2011 a diskuse 

 

Předseda Adamec uvítal všechny členy akademického senátu PřF na zasedání. 

 

K bodu 1: Informace děkanky o aktuálních záležitostech fakulty 

 Předseda Adamec informoval členy senátu, že paní děkanka se byla nucena ze 

zasedání senátu omluvit z důvodu účasti na jednání rektorátu a informace o aktuálních 

záležitostech fakulty budou podány na jiném zasedání. 

 

K bodu 2: Termín mimořádného zasedání AS PřF 

 Adamec navrhl termín pro schvalování rozpočtu na 30. 4., přičemž na tomto zasedání 

senátu bude přítomna také paní děkanka, proděkanka a tajemnice fakulty. Předseda 

Adamec vznesl dotaz ohledně toho, kolik senátorů nemůže být přítomno na tomto 

zasedání. Dva senátoři ze studentské komory a tři senátoři z akademické komory 

se vyjádřili, že se v tento termín zasedání zúčastnit nemohou. 

 Václavíková navrhla, aby se 30. 4. konalo zasedání senátu, na kterém bude přítomno 

také vedení fakulty a aby byly projednány připomínky a dotazy, které senátoři 

na dnešním zasedání senátu či během týdne elektronicky na emailovou adresu 

předsedy, vznesou. Senátoři s tímto návrhem souhlasili. 

 Fojtík navrhl nalezení termínu mimořádného zasedání AS PřF pro schválení rozpočtu 

dle volného času senátorů. Po delší diskuzi byl navržen termín 10. 5. okolo 14:30, 

s čímž všichni senátoři souhlasili. 

 

K bodu 3: Žádost volební komise AS OU o personální zajištění voleb na PřF 

 Bohdálková informovala o konání voleb do AS OU ve dnech 25. a 26. dubna 

a požádala o personální zajištění na středu 25. dubna. Svou účast přislíbili: 

Ferdiánová, Havelková a Vajgl. 

 

K bodu 4: Různé 

 Eliáš vznesl dotaz, zda je centrum celoživotního vzdělávání hrazeno z rozpočtu 

fakulty. Ostatní senátoři mu vysvětlili, že tomu tak není. 

 Červeň vznesl dotaz, zda by nebylo možno urychlit systém objednávek. Senát žádá 

paní tajemnici o zodpovězení této otázky. 



 Vajgl se dotázal, zda na budovách na Hladnově existuje nástěnka týkající se 

akademického senátu PřF. Dušek mu odpověděl, že ano. Vajgl se dotázal, zda by bylo 

možno stanovit někoho na Hladnově, kdo by se o tuto nástěnku staral, sám se nabídl, 

že se bude starat o nástěnku na 30. dubna. Této funkce se ujal Dušek. 

 

K bodu 5: Seznámení nových členů s materiálem minulého senátu "Tipy pro nový senát 

2012" a další formální záležitosti 

 Adamec seznámil členy AS PřF s materiálem "Tipy pro nový senát 2012". Materiál je 

dostupný na síťovém disku X (X/Sdílení/FPR/AS_PrF/Volební-období-2012_2015) 

spolu se zápisy a dalšími materiály senátu. 

 Senát vyjádřil politování nad tím, že mu tento dokument nebyl přednesen již na 

minulém zasedání, jelikož je v něm uvedeno, že návrh rozpočtu fakulty musí být 

senátu zaslán minimálně 14 dní předem a tudíž senát bude pro následující roky 

vyžadovat dodržení této lhůty. 

 Členové senátu se shodli na tom, že se budou tímto dokumentem i nadále řídit. 

 

K bodu 6: Seznámení s návrhem rozpočtu PřF 2012 s údaji o čerpání rozpočtu v 

roce 2011 a diskuse 

 Dušek představit a okomentoval prezentaci poskytnutou tajemnicí Káňovou: "Zpráva 

o hospodaření PřF za rok 2011". 

 Senátoři žádají tajemnici Káňovou o doplnění výsledných součtů u všech tabulek 

uvedených v prezentaci, dále o opravu částek na třetí straně prezentace s názvem 

"Čerpání dotačních finančních prostředků fakulty – zdroj 1100 (tis. Kč) " u kolonky 

priority II. 

 Senátoři dále žádají tajemnici Káňovou o vysvětlení kolonky Rektorát na čtvrté straně 

(zda se jedná o budovy PřF?). 

 Senát dále žádá o vysvětlení kolonky "Výměna zdroje 1100 za 1650" na osmé straně 

prezentace. 

 Senát by také rád věděl, kde se vzalo číslo 2245 tisíc Kč na patnácté stránce 

prezentace (zda se jedná o zůstatky z minulého roku, které by se měly převést do 

dalšího roku?). A žádá tajemnici Káňovou o to, aby senátu sdělila, jak se bude s těmito 

prostředky nakládat. 

 Senátoři projevili nespokojenost s předloženou Zprávou o hospodaření PřF za rok 

2011 

 Proběhlo hlasování o tom, zda senát žádá tajemnici o opravu a vysvětlení jednotlivých 

položek a také o dopracování závěrečného shrnutí v závěru prezentace. 

PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 

 

Návrh byl hlasováním přijat. 

 

 Bujok se omluvil a odešel ještě před hlasováním. Senát se tedy jednohlasně shodl, že 

žádá paní tajemnici o zapracování připomínek do její prezentace a o to, aby na příštím 

zasedání senátu členům senátu jednotlivé položky vysvětlila. 

 Dušek představil návrh rozpočtu připraveného tajemnicí Káňovou. 

 Eliáš vznesl dotaz na to, co znamená částka 113 665 tisíc Kč v předcházející 

prezentaci, když v rozpočtu je částka jiná. 

 Dále senátoři žádají o vysvětlení kolonky Ostatní služby v záložce Priority II (jedná se 

o 500 tisíc Kč).  



 Dále také žádají o vysvětlení toho, proč je třeba plánovat ještě rezervu na provoz 

budov (200 tisíc Kč) a navíc v takové výši. Senát také vznesl dotaz na ostatní náklady 

a uvítal by komentář k této položce. 

 Bohdálková vznesla dotaz týkající se bytů PřF a žádá paní tajemnici o objasnění toto, 

jak je nakládáno s financemi určenými pro tyto účely. 

 Soustružník požádal o rozdělení položek propagace fakulty a podpora studijních 

aktivit na dvě a také žádá o objasnění toho, zda byly peníze z této oblasti přerozděleny 

jinak či zda byla tato částka pouze snížena.  

 Senátoři se dále shodli na tom, že je třeba věnovat více pozornosti propagaci fakulty 

a výhledově chtějí požádat proděkana o představení koncepce propagace. 

 Dušek vznesl dotaz na to, proč se pedagogické praxe platí fakultně, když každá 

katedra má jiný počet studentů učitelských oborů. 

 Havelková se dotázala, jak bylo možné v minulém roce náklady na pedagogickou 

praxi přestřelit téměř dvojnásobně, když počty studentů učitelských oborů byly 

známy? 

 Eliáš se zeptal, jak je možno z financí děkanátu v kolonce "Opravy a udržování 

přístrojů" financovat nákup dataprojektoru na učebnu A125 a tedy k jakým účelům je 

tato částka určena? Je možno čerpat i na opravy přístrojů v dalších učebnách PřF? 

Není možné tyto prostředky čerpat z fondu provozních prostředků? 

 Bohdálková vznesla dotaz na to, co znamená v záložce "Děkanát" a kolonce "Ostatní 

služby" podkolonka "Ostatní služby" a žádá o vysvětlení. 

 Eliáš vznesl dotaz na to, jak spolu v záložce "Institucionální podpora" korespondují 

částky 8607 tisíc Kč (uvedená jako celkem) a 4838,6 tisíc Kč (částka za publikační 

body). 

 Eliáš poznamenal, že děkanát nezareagoval na žádost AS PřF, aby byla vypracována 

další varianta návrhu rozpočtu PřF, kde náklady na provoz děkanátu z položky K 

budou rozděleny úměrně celkové výši úvazků jednotlivých kateder. 

 

Návrh usnesení AS PřF: 

Senát PřF opakovaně požaduje, aby byla vypracována další varianta návrhu rozpočtu 

PřF, kde náklady na provoz děkanátu z položky K budou rozděleny úměrně celkové 

výši úvazků jednotlivých kateder. 

 

Hlasování bylo veřejné a výsledek hlasování byl následující:  

PRO: 10, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 0. 

(Před hlasováním opustilo zasedání šest senátorů: Bujok, Fojtík, Sikora, Soustružník, 

Tichá, Václavíková.) 

 

Návrh byl hlasováním přijat. 

 

 Senát také žádá o doplnění a vysvětlení připomínek senátorů k rozpočtu k datu příštího 

zasedání senátu AS PřF. 

 Další své dotazy připomínky mohou senátoři zasílat emailem předsedovi senátu. 

 

 

Zapsala Monika Havelková 

23. dubna 2012 

 

Rozdělovník:  



Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 

 


