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Akademický senát PřF 

Zápis ze zasedání AS PřF OU z 25. 09. 2017 pod č. j. OU-77268/31-2017 

 

 

Přítomni:  

Červeň, Mucha, Nezval, Rumpel, Smolka, Václavíková, J. Žáček, Živný, Keprt, Kočí, Žihala 

 

Omluveni: 

Koníček, Lenart, Mácha, Škarpich, Vajgl, M. Žáček, Matula, Pyszko 

 

Hosté: Děkan Jan Hradecký 

 

Program zasedání: 

1. Kontrola hlasování per-rollam, představení nového senátora za SK. 

2. Projednání a následné schvalování Statutu PřF OU  

3. Diskuse k pracovním návrhům JŘ a VŘ AS PřF OU 

4. Podněty senátorů 

5. Různé 

 

1) Kontrola hlasování per-rollam 

Na začátku zasedání byly senátory Kočím a Červeněm přepočítány hlasy z hlasování per-rollam o 

podobě přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019.  

AS PřF schvaluje předložený návrh Podmínek pro PŘ do AR 2018/19 

15 pro, 3 proti, 3 se zdrželi 

V průběhu hlasování se rozpoutala diskuze, jejíž výstupy budou projednány s proděkankou pro 

studium, na některém z dalších zasedání AS PřF. 

Předsedkyně Václavíková přivítala přítomné senátory 

Předsedkyně Václavíková oznámila změny ve složení studentské komory: senátora Pospíšila, který 

úspěšně ukončil studium nahradí senátor Matula. 

Předsedkyně Václavíková přivítala na zasedání děkana PřF, který měl představit návrh Statutu PřF. 

Podklady o Statutu z právního oddělení však obdržel v takovém termínu, že není možné o Statutu 

hlasovat. Diskuze ke statutu však proběhne. 
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Děkan dále informoval, že bude na senátu bude v dohledné době nutné projednat celou řadu 

dokumentů, které se budou týkat např. akreditací. 

Předsedkyně Václavíková požádala vedení fakulty o včasné zasílání dokumentů, které mají být 

na zasedáních AS PřF projednávány.  

2) Projednání a následné schvalování Statutu PřF OU  

Děkan představil filosofii Statutu PřF. Některé části, které jsou obsaženy v nadřazených dokumentech 

se neopakují, nicméně části, které jsou obzvláště důležité, byly explicitně zopakovány. 

Senátoři s předstihem zaslali své výhrady a připomínky, ty byly děkanem zapracovány, případně 

komentovány. 

Mimo předem zaslané připomínky a návrhy proběhla diskuze mimo jiné k nutnosti schvalování 

vnitřního členění kateder a ústavů AS PřF; pravomocem AS PřF; pravomocem děkana k vytváření 

nových pozic proděkanů a přijímání nových pracovníků děkanátu.  

Nezval opustil zasedání senátu. 

Ve statutu se vyskytují vylučující podmínky pro určité funkce (např. vedoucí katedry nemůže být 

členem AS PřF). Byť toto není stanoveno ve Statutu OU, panoval v rámci diskuze se zachováním 

těchto podmínek mezi senátory souhlas. 

Další verze, ve které budou zapracovány změny, které vyplynuly z diskuze, bude senátorům zaslaná 

v nejbližším možném termínu. O finální verzi proběhne hlasování per-rollam, pokud nebude nutná 

další diskuze. 

Děkan představil jednací řád vědecké rady. 

3) Diskuse k pracovním návrhům JŘ a VŘ AS PřF OU 

Děkan představil návrh Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské 

univerzity.  

Proběhla diskuze, jak postupovat v případě, že student ukončí studium a chtěl by pokračovat ve funkci 

senátora v případě nastoupení do bezprostředně navazujícího studia. Z diskuze vyplynulo, že by bylo 

vhodné studenta zařadit mezi náhradníky do studentské komory s počtem hlasů, které v předchozích 

volbách získal. Tato možnost bude konzultována s právním oddělením. 

Předsedkyně Václavíková představila Jednací řád AS PřF a poděkovala členům legislativní komise 

Rumpelovi s Vajglem za jeho přípravu. 
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Rumpel komentoval téma zopakování povinností a pravomocí AS PřF, byť se nacházejí ve Statutu 

PřF. 

Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že by neměly být texty zbytečně dublovány. Pro nové senátory 

by mohl být připraven „manuál“, který kompetence a povinnosti senátorů blíže rozvede. 

Rumpel uvedl potřebu detailně popsat podmínky hlasování per-rollam. (Možnost diskuze, odpovídání 

jen předsedkyni nebo všem). Bude dále diskutováno na dalším zasedání AS PřF. 

4) Podněty senátorů 

Několik senátorů podalo různé podněty předsedkyni Václavíkové, ta podněty postoupila dále, do 

programu jednání budou zařazeny až budou vyřešeny. 

5) Různé 

Předsedkyně Václavíková informovala, že na PřF vznikne „Centrum pro talentované studenty“ – 

předběžný název. Doc. Škrabánková, která bude mít činnost centra na starost bude pozvána na některé 

z dalších zasedání AS PřF. 

Děkan upřesnil, že v rámci fungování centra bude vykonáván výzkum v oblasti přírodovědného 

vzdělávání.  

Žihala: Studentce byl vrácen cestovní příkaz, protože nebyl kompletně v češtině. 

Děkan: Řešil jsem. Problém je komplexnější. Bude ošetřeno při elektronizaci cestovních příkazů. 

Žihala: Anglická verze webu se neshoduje s českou a neobsahuje vyhledávání. 

Děkan: Anglická verze webu bude stručnější a je stále ve vývoji.  

Děkan apeloval na senátory, aby apelovali na kolegy, aby doplnili své údaje (CV, fotky, pozice) 

na nové webové stránky. 

Všechny vnitřní předpisy atd. budou přeloženy do angličtiny, aby bylo vytvořeno prostředí pro 

zahraniční zaměstnance. 

Červeň: Zrušení bufetu – bude náhrada? 

Děkan: Provozovatel vypověděl smlouvu, náhrada je v řešení. 

Žihala: Maximální výše mimořádného stipendia. Nemohli by obzvláště úspěšní studenti dostat více? 

Živný: Maximální výše byla letos zvyšována, ve vyjímečných případech je potřeba řešit individuálně. 
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Děkan: Velmi úspěšní studenti by měli být začleňováni do vědeckých týmů a měla by být snaha je 

financovat i mimo stipendia. Navíc nejsou v dostatečné míře využívány všechny možností stipendií 

(pomocné vědecké síly atd.). 

Termín dalšího zasedání bude upřesněn. Pokud nebude nutné setkání s diskuzí nad Statutem PřF tak 

další setkání proběhne 23 října v zasedací místnosti KFG. 

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF 

Verifikovala: Zuzana Václavíková, předsedkyně AS PřF 

 


