
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 25. června 2012  
 

Přítomni: Adamec, Dolný, Drobík, Dušek, Eliáš, Koníček, Peter, Bujok, Havelková, 

Novotný, Satolová, Sikora, Tichá. 

Omluveni: Červeň, Fojtík, Ševčík, Václavíková, Vajgl, Volná, Ferdiánová, Soustružník 

Hosté: Káňová, Konečná, Kričfaluši, Maršálek, Poloková, Šumberová 

 

Program: 

1) Podmínky pro přijímací řízení na PřF v následujícím akademickém roce 

2) Žádost kvestorky o spolufinancování nákladů na úpravy botanické zahrady z FRIMu 

PřF OU 

3) Změna organizačního řádu PřF v souvislosti se zrušením IEM 

4) Výroční zpráva o činnosti PřF v roce 2011  

5) Informace děkanky PřF  

6) Příprava a koordinace činnosti "Absolventi OU" 

7) Různé 

 

Předseda Adamec uvítal všechny členy akademického senátu PřF a také všechny na zasedání 

a předal slovo paní proděkance Konečné. 

 

K bodu 1: Podmínky pro přijímací řízení na PřF v následujícím akademickém roce 

 Proděkanka Konečná informovala senát o podmínkách přijetí ke studiu a upozornila 

na to, že se jedná o podmínky platné pro akademický rok 2013/14. Dále uvedla, že 

forma a obsah podmínek pro přijetí bude schvalována až v září. 

 Bohdálková se dotázala na to, kdo bude rozhodovat o formě přijímací zkoušky. 

 Konečná odpověděla, že o formě přijímací zkoušky rozhoduje vedoucí katedry. 

 Eliáš se dotázal, zda se tyto podmínky v něčem liší od podmínek pro přijetí 

v minulých letech. 

 Konečná odpověděla, že jsou hodně podobné jako v letech minulých. 

 Předseda Adamec vyzval senátory k hlasování o návrhu podmínek pro přijímací řízení 

na PřF. Návrh podmínek je přílohou Zápisu. 

PRO: 13  PROTI: 0 

 

AS PřF schválil podmínky pro přijímací řízení na PřF v následujícím 

akademickém roce 
 

K bodu 2: Žádost kvestorky o spolufinancování nákladů na úpravy botanické zahrady z 

FRIMu PřF OU 

 Káňová informovala senát o stavebních úpravách na botanické zahradě. Uvedla, že 

botanická zahrada prochází velkou rekonstrukcí a vznikly další náklady z důvodu 

odprodeje vily (např. vybudování vjezdu, oplocení). Z důvodu zamítnutí žádosti 

o dofinancování této rekonstrukce ministerstvem byla fakulta požádána o částečné 

financování. 

 Poloková doplnila, že se jedná o vícepráce k projektu financovaného MŠMT, přičemž 

doposud byly vícepráce vždy ministerstvem uhrazeny. Po dohodě kvestorky a děkanky 

PřF byly náklady rozděleny mezi univerzitní FRIM a fakultní FRIM, přičemž tyto 

finance se fakultě vrátí přibližně za tři roky v úsporách za vytápění. Paní kvestorka 

dále uvedla, že vila je ve velmi špatném stavu a bylo by třeba vynaložit velké finanční 

prostředky na její opravu a bylo tudíž rozhodnuto, že se vila prodá (za odhadní cenu 



cca 3,5 mil. Kč). Přičemž náklady na osamostatnění objektu vily od botanické zahrady 

činí cca 600 tisíc Kč. 

 Tichá se dotázala na to, kdo schvaloval vícepráce a také na to, jaké je krytí v případě, 

že senát toto spolufinancování neschválí. 

 Poloková uvedla, že veškeré práce konzultovala s ing. Turečkem. Také uvedla, že 

Ostravské univerzitě nic jiného, než zaplatit tuto částku nezbývá, a že žádné jiné krytí 

není. 

 Eliáš se dotázal, zda by nebylo možné z této vily udělat byty a pronajímat je mladým 

kolegům a hostujícím vědeckým pracovníkům. 

 Poloková odpověděla, že to je možné, ale opět by do tohoto bylo třeba investovat 

nemalé peníze, protože by byla třeba rekonstrukce a v současné době je vila 

maximálně pro jednu rodinu.  

 Eliáš se dotázal paní kvestorky na to, jakou má Ostravská univerzita koncepci 

zajišťování ubytování člověku, který přijede třeba na půl roku. 

 Poloková odpověděla, že Ostravská univerzita žádnou koncepci nemá a že dle jejího 

názoru má každý možnost bydlení v Ostravě najít. Upozornila na možnost ubytování 

na kolejích. 

 Proděkanka Konečná opustila zasedání. 

 Drobík se dotázal paní děkanky, jak se na tento problém o spolufinancování dívá ona. 

 Kričfaluši odpověděla, že jelikož ministerstvo zatím vždy poskytlo finance, tak stejně 

jako paní kvestorka věřila, že tomu bude tak i tentokrát. Bohužel tomu tak není a tak 

po dlouhém jednání bylo nalezeno toto východisko. 

 Adamec se dotázal, zda je požadavek na to, aby senát hlasováním schválil 

spolufinancování nákladů na úpravy botanické zahrady z FRIMu PřF OU. 

 Kričfaluši odpověděla, že stačí, že je AS PřF informován o tom, co se bude z FRIMu 

hradit a po předložení zprávy o hospodaření PřF za tento rok bude s touto položkou 

obeznámen. 

 

Senát byl informován, že Přírodovědecká fakulta z FRIMu PřF OU uhradí 

částku 680 tisíc Kč. 

 

 Adamec vyzval senátory, aby případně vznesli připomínky, jinak bude tento bod 

uzavřen. 

 Žádné další dotazy nebyly. 

 Káňová opustila zasedání senátu. 

 

 

K bodu 3: Změna organizačního řádu PřF v souvislosti se zrušením IEM 

 Kričfaluši informovala senát o změnách v organizačním řádu v souvislosti se 

zrušením Institutu ekonomie a managementu. 

 Adamec vyzval senátory k hlasování o návrhu schválení změn v Organizačním řádu. 

Nový Organizační řád PřF s vyznačením změn oproti předchozímu je přílohou zápisu. 

PRO: 12   PROTI: 0 

 

 Návrh byl hlasováním schválen.  

 

K bodu 4: Výroční zpráva o činnosti PřF v roce 2011  

 Kričfaluši předložila výroční zprávu o činnosti PřF a také uvedla, že tato zpráva má 

každoročně velmi podobnou strukturu. 



 Adamec otevřel diskuzi a vyzval senátory k dotazům na paní děkanku. 

 Dušek upozornil na chybu v tom, že senátoři jsou voleni členy akademické obce 

a nikoliv akademickými pracovníky. Dále také upozornil na chyby v titulech (CSc.) a 

na nesoulad rozpočtu PřF ve Výroční zprávě a Závěrečné zprávě o hospodaření 

schválené AS PřF 

 Adamec navrhl, aby byly všechny připomínky odeslány Ing. Sklářové a opravená 

zpráva byla schválena e-mailovou formou.  

 

 

K bodu 5: Informace děkanky PřF  

 Kričfaluši předložila senátu informace z výjezdního zasedání kolegia rektora. Paní 

děkanka informovala senát o tom, že stále není jasné, zda bude v nadcházejícím 

akademickém roce zavedeno zápisné a jakou bude mít podobu. Paní děkanka dále 

informovala senát o snižování počtu studentů o 5% a v prvních ročnících až o 10%, 

přičemž nejpozději v říjnu budou k dispozici čísla zapsaných studentů pro akademický 

rok 2012/13. 

 Kričfaluši se dále vyjádřila k plánům rozpočtu na příští rok a uvedla, že v případě 

pesimistického scénáře by rozpočet fakulty činil asi 92% letošního rozpočtu, což je 

zvládnutelné. Zatím také nehrozí žádné velké propouštění, což je také díky relativně 

velkému množství doktorandů a fakulta je tedy schopna realizovat hlavní činnosti. 

 Paní děkanka také uvedla, že dalším bodem výjezdního zasedání bylo 

multidimenzionální hodnocení kvality a výkonnosti, což vede k inovaci směrnice o 

systematizaci pracovních míst. 

 Paní děkanka taky informovala o vzrůstající propadovosti na přírodovědecké fakultě. 

 Eliáš se dotázal, zda hodnocení každého pracovníka bude například vypadat tak, že 

bude stanoven počet článků, které musí pracovník za daný rok publikovat? 

 Kričfaluši odpověděla, že určení cíle záleží na vedoucích kateder. 

 Poloková dodala, že ji přijde naprosto normální, že vedoucí katedry určí, co má 

zaměstnanec katedry splnit, jelikož to funguje i všude jinde. 

 Eliáš se dotázal na to, zda na Ostravské univerzitě existují prospěchová stipendia a 

jaké dosahují výše. 

 Kričfaluši odpověděla, že ano, přesné částky je možno konzultovat. 

  

K bodu 6: Příprava a koordinace činnosti "Absolventi OU" 

 Šumberová informovala členy senátu o plánované akci pro absolventy OU, která se 

uskuteční 9. 11. 2012 v oblasti nově otevřeného plynojemu. Dále také uvedla, že 

v úvodu pan rektor pronese pár slov, bude představen upravený portál pro absolventy 

OU, kde budou k dispozici kontakty na spolužáky, nabídky práce či celoživotního 

vzdělávání. 

 Šumberová dále uvedla, že hlavním bodem programu bude kapela Buty. 

 Každá fakulta Ostravské univerzity byla vyzvána k angažování se na této akci a je na 

fakultě, a tedy na katedrách, jak se to této akce zapojí. 

 Adamec se dotázal na to, jakým způsobem probíhá organizace na přírodovědecké 

fakultě a kdo je za tuto organizaci zodpovědný. 

 Šumberová odpověděla, že zodpovědnou osobou je Ing. Sklářová a další organizace 

je na fakultě. 

 Eliáš se dotázal, zda je tato akce určena pro všechny absolventy. 

 Šumberová odpověděla, že ano. 

 Eliáš se dotázal, zda je možné vzít i partnery. 



 Šumberová odpověděla, že ano a že se s touto možností i počítá při registraci. 

 Adamec poděkoval Šumberové za účast. 

 Šumberová opustila zasedání senátu. 

 

K bodu 7: Různé 

 Adamec se dotázal senátorů, zda mají nějaké dotazy či připomínky. 

 Žádné připomínky či dotazy k projednání nebyly. 

 Na příští zasedání se přesouvá jednání o aktualizaci Volebního a jednacího řádu AS 

PřF. 

 

Datum příštího zasedání akademického senátu PřF bude dojednáno dle nutnosti na září či říjen 

2012 v zasedací místnosti KFG. 

 

 

 

Zapsala Monika Havelková 

27. června 2012 

 

Rozdělovník:  

Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 

 


