
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 25. února 2013 
 

Přítomni: Adamec, Červeň, Dolný, Drobík, Dušek, Eliáš, Koníček, Peter, Satolová, Ševčík, 

Václavíková, Vajgl, Volná, Bujok, Ferdiánová, Havelková, Novotný, Sikora, Soustružník. 

Nepřítomni: Fojtík, Tichá 

 

Program: 

1) Zpráva o činnosti AS PřF za rok 2012 

2) Návrh na změnu znění Jednacího řádu - hlasování per rollam 

3) Návrh na propagaci PřF 

4) Různé 

 

Předseda Adamec uvítal všechny členy akademického senátu PřF.  

Na žádost dr. Václavíkové byla řešena možnost svolávat zasedání AS PřF na 14.00. Všichni 

přítomní s tímto termínem souhlasili. 

Adamec informoval o zavedení třídění odpadu na budovách M a L. Děkanát PřF zajistil 

zakoupení košů a přistavení popelnic. Vedení AS PřF zajistilo z rozpočtu AS polep košů 

letáky s popisem jaký odpad vkládat a informační kampaň. 

 

 

K bodu 1: Zpráva o činnosti AS PřF za rok 2012 

 Adamec vyzval senátory k tomu, aby se vyjádřili k zaslaným podkladům týkajících se 

návrhu zprávy o činnosti AS PřF. 

 Václavíková upozornila na změny týkající se titulů některých senátorů studentské 

komory a pracoviště jednoho senátora. 

 Adamec si tyto poznámky zapsal a přislíbil nápravu. 

 Zpráva o činnosti senátu za rok 2013 bude zveřejněna pro akademickou obec na 

Portálu OU. 

 Adamec vyzval senátory k hlasování o tom, zda senát souhlasí s návrhem zprávy 

o činnosti AS PřF za rok 2012 po výše uvedených opravách.  

 

PRO: 17 PROTI: 0 

 

Senát souhlasí s návrhem zprávy o činnosti AS PřF za rok 2012. 

 

 Vajgl a Volná přišli na zasedání AS PřF. 

  

 

K bodu 2: Návrh na změnu Jednacího řádu – hlasování per rollam 

 Adamec vyzval senátory k tomu, aby se vyjádřili k zaslaným materiálům týkajících se 

návrhu na změnu znění Jednacího řádu v oblasti elektronického hlasování. 

 Eliáš a Vajgl vyslovili připomínku, aby k hlasování docházelo výhradně ze 

zaměstnanecké či studentské mailové adresy. 

 Předseda Adamec a přítomní senátoři s touto připomínkou souhlasili. 

 Václavíková navrhla, aby v případě žádosti na další materiály byla lhůta na hlasování 

prodloužena. 

 Senát dlouze diskutoval o různých variantách elektronického hlasování a možných 

úskalích. 



 Václavíková navrhla, aby v případě většího množství dotazů či negativních 

připomínek bylo možné hlasování před jeho ukončením stornovat. 

 Senát s tímto návrhem souhlasil. 

 Adamec přislíbil přepracování návrhu na změnu Jednacího řádu a zaslání nového 

návrhu senátorům. 

 

 

K bodu 3: Návrh na propagaci PřF 

 Dušek informoval senátory o potřebě zviditelnit budovu PřF na Hladnově (například 

velký nápis či znak na budově v místě bývalé budovy K), přičemž argumentoval 

především tím, že lidé procházející kolem budovy PřF ani kolikrát neví, že se zde 

Přírodovědecká fakulta nachází a uvedl příklad VŠB – TUO v Porubě, kde mají nad 

budovou obrovská písmena či Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 

 Soustružník podotknul, že by rozhodně nebylo na škodu, aby studenti sousedního 

gymnázia věděli, že v jejich okolí je budova univerzity. 

 Satolová podotkla, že by zde určitě nebyl ani problém z památkářského hlediska, 

jelikož je budova nová. 

 Senát postupuje podnět vedení PřF a oddělení PR. 

 

K bodu 4: Různé 

 Adamec informoval senátory o mailu od paní Sklářové, která se ptá, zda může být 

schránka AS PřF přesunuta či zrušena. 

 Adamec vznesl dotaz na předsedu studentské komory Novotného, zda má k dispozici 

klíč od schránky AS PřF umístěné na budově A. 

 Novotný odpověděl, že nikoliv. 

 Adamec po diskuzi senátorů navrhl, aby byla schránka otevřena a pokud bude 

obsahovat nějaké zajímavé podněty, aby byla přesunuta a pokud nebude obsahovat 

žádné dotazy či podněty, aby byla zrušena. 

 Adamec dále požádal Novotného, aby na nástěnku senátu umístil informace o adrese, 

kde mohou být zasílány dotazy a podněty pro senát. 

 Adamec předal senátorům předběžné materiály týkající se rozpočtu PřF pro rok 2013 

s poklesem na 95,4 stavu loňskému roku. 

 Adamec navrhl vzhledem k plánovanému snížení rozpočtu PřF o 5 % snížit rozpočet 

AS PřF na rok 2013 také o 5 % a doporučit ušetřené peníze investovat do propagace 

fakulty. Senát věří, že vedení PřF bude příklad následovat. Po delší diskuzi Adamec 

vyzval k hlasování o tomto návrhu. 

 

PRO: 16 PROTI: 3 

 

Senát schválil snížení rozpočtu AS PřF o 5% z důvodu plánovaného snížení 

rozpočtu PřF a doporučuje, aby ušetřené peníze byly investovány do propagace 

fakulty. 

 

 Václavíková opustila zasedání senátu. 

 Drobík navrhl, aby elektronické nástěnky kateder byly po softwarové stránce 

zaktualizovány a zmodernizovány (např. elektronické nástěnky by se měly průběžně 

automaticky vymazávat – možnost nastavení časového omezení zprávy, optimalizace 

pro Firefox). 



 Dušek otevřel diskusi o přechodu na hodnocení studentů bodovým systémem (ECTS), 

především s ohledem na stanovenou hranici 50 % po absolvování zkoušky. 

 Adamec po delší diskuzi senátorů žádá vedení fakulty (proděkanku Konečnou) o 

osvětlení a diskusi nad bodovým systémem a o ověření možnosti nastavení bodových 

hranic vyučujícím. 

 Novotný informoval senát o tom, jak to vypadá s požadavkem zbudování pracovní 

plochy, varné konvice či mikrovlnné trouby v případě zrušení mensy, který se řešil na 

minulém zasedání AS PřF. Novotný informoval, že byl vytvořen dotazník pro 

studenty, aby se zjistil zájem o kuchyňku v budovách PřF. 

 

 

Příštího zasedání akademického senátu PřF se uskuteční 25.3. ve 14:00 v zasedací místnosti 

KFG. 

 

 

Zapsala Monika Havelková 

25. února 2013 

 

Rozdělovník:  

Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 

 


