
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 25. listopadu 2013 
 

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

Václavíková, Vajgl, Ferdiánová, Havelková, Kolouch, Kuchařová, Novosád, Novotný 

Omluveni: Satolová, Volná 

Nepřítomni: Tichá 

Hosté: Kričfaluši 

 

Program: 

1) Nové složení Studentské komory AS PřF 

2) Informace děkanky PřF 

3) Schvalování členů disciplinární komise 

4) Návrh senátorky Ferdiánové – informační tabule 

5) Různé 

 

Předseda Adamec uvítal všechny členy akademického senátu PřF. 

 

K bodu 1: Nové složení Studentské komory AS PřF 

 Adamec představil nové senátory Studentské komory (Mgr. Ondřej Kolouch, Petra 

Kuchařová a Jiří Novosád). 

 

K bodu 2: Informace děkanky PřF 

 Adamec předal slovo paní děkance, která okomentovala svou předem připravenou 

prezentaci Informací pro AS PřF. 

 Kričfaluši přednesla informace ze zasedání Kolegia rektora, týkající se stanovení 

hlavních směrů výzkumu a jejich podpory na úrovni OU. Paní děkanka přislíbila AS 

PřF v lednu či únoru příštího roku sdělit, které z těchto projektů byly přijaty a jaká 

podpora jim bude poskytnuta. Přihlášky, které byly odevzdány do 20. 11. 2013 bude 

projednávat Rada HSV, která se ještě bude upravovat. 

 Dále Kričfaluši senátory seznámila s metodikou pro stanovení limitu financovaných 

studentů pro přijímací řízení, s aktualizací dlouhodobého záměru OU 2014 

a Institucionálních rozvojových projektů 2014 či stanoviskem vedení OU k mense. 

 Eliáš se dotázal, zda by se mensa nemohla pustit do komerčního podnikání, např. 

catering. 

 Křičfaluši odpověděla, že toto se již projednávalo a bylo to nabízeno veřejnosti, ale 

nebyl zájem. 

 Eliáš se dotázal na to, kolik ročně univerzita připlácí na provoz mensy. 

 Křičfaluši přislíbila, že přesnější částku zjistí. 

 Adamec se dotázal na řešení problému s vykazování přepočtených úvazků docentů 

a profesorů v rámci ukazatele K v souvislosti s metodikou rozpočtu 2014. 

 Kričfaluši odpověděla, že tímto se samozřejmě bude děkanát nadále zabývat, aby 

čísla byla odpovídající. 

 Křičfaluši dále představila strategickou orientaci PřF OU, jejíž profil je vzdělávací 

a výzkumný. 

 Kričfaluši dále upozornila na obrovskou propadovost v prvních ročnících 

bakalářského studia, která tvoří až 37%. 

 Eliáš navrhl, že v den přijímacího řízení by nebylo špatné studentům také ukázat 

učebny a laboratoře, aby měli případně větší zájem se na naši fakultu zapsat ke studiu.  



 Kričfaluši odpověděla, že to samozřejmě není problém a že si to každá katedra může 

zorganizovat. 

 Ferdiánová se dotázala na to, zda dobře pochopila, že má-li akademický pracovník 

moc výuky, dochází ke snížení jeho výzkumného profilu. 

 Kričfaluši odpověděla, že je trendem snižovat počet vyučovacích hodin 

na pracovníka. 

 Drobík podotkl, že je kladen velký význam na studium platících zahraničních 

studentů, ale jelikož poplatek za studium pro takového studenta je až 150 tisíc za rok, 

což je poměrně likvidační.  

 Kričfaluši odpověděla, že zmíněná výše poplatku je za jeden semestr. Děkani 

jednotlivých fakult měli dříve možnost výši tohoto poplatku měnit, nyní už to není 

možné. Děkani jednotlivých fakult však mohou těmto studentům udělit stipendium, 

které tento poplatek kompenzuje. 

 Eliáš se dotázal, zda je možná nějaká evidence přednáškových pobytů zahraničních 

pracovníků, kteří nepřijíždí v rámci nějaké smlouvy (přednášející si například platí 

náklady za dopravu sami). 

 Kričfaluši odpověděla, že tyto aktivity se nijak neevidují, ale není problém toho 

evidovat ručně (sbírat informace od jednotlivých kateder prostřednictvím mailu 

několikrát za rok). 

 Adamec vyzval senátory k hlasování o tom, zda senát souhlasí se schválením 

předloženého materiálu: Strategické zaměření PřF OU. 

 

PRO: 18 PROTI: 0 

 

AS PřF projednal a schválil předložený materiál Strategické zaměření PřF OU. 

 

 Eliáš opustil zasedání. 

 Kričfaluši předložila systém hodnocení výkonnosti a kvality akademických 

pracovníků na OU. 

 Adamec podotknul, že pokud pracovník nesplní to, co má stanoveno, generuje se do 

personalistiky zápis a může dojít až k vypovězení smlouvy. Zároveň mají zaměstnanci 

smlouvu na dobu určitou, nejedná se o dublování? Přitom je známo že neustálé 

opakování smlouvy na dobu určitou způsobuje zaměstnancům problémy. 

 Kričfaluši odpověděla, že pokud zaměstnanec neplní, co má stanoveno, je mu 

napsáno nesplněno, ale žádné vytýkající dopisy nechodí. Rozhodně zaměstnanec 

nemůže mít 100% jistotu doživotního zaměstnání, neboť by se mohlo stát, že by se 

přestal snažit, ale nejedná se ani o žádnou šikanu ze strany nadřízených pracovníků. 

 Adamec vyzval senátory k hlasování o tom, zda senát bere na vědomí informace 

děkanky k aktivitám PřF souvisejícími se SR 187/2012 k systemizaci míst 

akademických a vědeckých pracovníků na OU. 

 

PRO: 17 PROTI: 0 

 

AS PřF bere na vědomí informace děkanky k aktivitám PřF souvisejícími se SR 

187/2012 k systemizaci míst akademických a vědeckých pracovníků na OU. 

 

 Dolný se dotázal, zda by mohla být zavedena elektronická evidence ročních 

hodnocení doktorských studentů, jelikož někteří členové oborové rady jsou externisty 

a s ročním hodnocením doktorských studentů se setkají až na zasedání. 



 Kričfaluši odpověděla, že to zjistí a bude informovat. 

 Drobík se dotázal na to, zda by byla možný upgrade elektronické nástěnky, jelikož 

současná verze je zastaralá. 

 Fojtík odpověděl, že elektronickou nástěnku si každá katedra spravuje sama, přičemž 

upgrade není možný bez kompletního přeprogramování. 

 Ševčík opustil zasedání. 

 

K bodu 3: Schvalování členů disciplinární komise 

 Adamec senátory informoval, že končí funkční období Disciplinární komise PřF. 

Děkanka PřF předkládá návrh na schválení komise v uvedeném složení pro další 

volební období, kde předsedkyní je RNDr. Petra Konečná, Ph.D. a další členové jsou: 

Mgr. Michal Haluzík, Ph.D., RNDr. Veronika Smolková, Ph.D., Mgr. Tereza 

Ševčíková a Mgr. Tomáš Stupka.  

 Kričfaluši doplnila, že funkční období je dvouleté, přičemž se všemi členy bylo 

jednáno a všichni se svým jmenováním souhlasí. 

 Adamec navrhl hlasování o tom, zda AS PřF schvaluje Disciplinární komisi PřF OU 

pro období 1. 12. 2013 – 30. 11. 2015 v navrženém složení.  

 

PRO: 16 PROTI: 0 

AS PřF schvaluje Disciplinární komisi PřF OU pro období 1.12.2013 – 30.11.2015 

v navrženém složení. 

 

 Dolný opustil zasedání. 

 

K bodu 4: Návrh senátorky Ferdiánové – informační tabule 

 Ferdiánová a Vajgl seznámili senát o možnostech elektronického rozvrhu na 

informačních tabulích na PřF. 

 Václavíková podotkla, že studenti mají spíše problém s tím, nalézt učebnu, jelikož se 

ve škole nevyznají, než že by nevěděli, jaký předmět mají či kde. 

 Kuchařová se domnívá, že v době iPhonů,  iPodů a internetu v budovách univerzity 

toto není třeba 

 Adamec, Křičfaluši, Vajgl a Ferdiánová dále diskutovali o nákladech s tímto 

spojených. 

 

K bodu 5: Odměny za činnost AS PřF 

 Adamec navrhl odměny členům studentské komory senátu, jednatelce 

a místopředsedovi senátu dle účasti na zasedáních a jiných činnostech AS PřF. 

 Dušek navrhl přidělení odměny předsedovi senátu. 

 Adamec vyzval k hlasování o tom, zda senát souhlasí s tím, aby byla studentům, 

jednatelce, místopředsedovi a předsedovi udělena odměna dle účasti na činnostech 

a zasedáních AS PřF. 

PRO: 15 PROTI: 0 

Dle rozhodnutí senátu bude studentům, jednatelce, místopředsedovi a předsedovi AS 

PřF udělena odměna. 

 



Příštího zasedání akademického senátu PřF se uskuteční 27. 1. 2014 ve 13:00 v zasedací 

místnosti KFG. 

 

Zapsala Monika Havelková 

26. listopadu 2013 

 

Rozdělovník:  

Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 


