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Akademický senát PřF 

Zápis ze zasedání AS PřF OU z 26. 2. 2018 pod č. j. OU-16900/31-2018 

 

 

Přítomni:  

Červeň, Galia, Koníček, Lenart, Mucha, Nezval, Rumpel, Smolka, Škarpich, Václavíková, 

Vajgl, Žáček M., Kočí, Poruba 

 

Omluveni: 

Žáček J., Živný, Břežný, Fric, Keprt, Matula, Žihala 

 

Hosté: Děkan Jan Hradecký 

 

Program zasedání: 

1. Projednání a schvalovaní Výroční zprávy AS PřF OU za rok 2018 (příloha 

AS_PrF_vyrocni_zprava2017.pdf). 

2. Projednání Závěrečné zprávy o činnosti Akademického senátu Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity za funkční období 2015-2018 (příloha 

AS_PrF_zprava_o_cinnosti_2015-18.pdf). 

3. Diskuse k podkladům pro senátory na příští funkční období – aktualizace 

nedořešených podnětů (příloha Otevřené podněty – dokument Senat_plneni_1.docx). 

Některé podněty pak budou okomentovány vedením PřF až na příštím zasedání. 

4. Projednání a schvalování Výročních zpráv o činnosti PřF. 

5. Různé. 

 

Předsedkyně Václavíková přivítala přítomné senátory a hosta děkana Jana Hradeckého. 

Předsedkyně Václavíková vyzvala k hlasování o programu 

14 pro 0 proti 0 se zdrželo 

Usnesení: AS PřF schvaluje program zasedání 26. 2. 2018 

1) Projednání a schvalovaní Výroční zprávy AS PřF OU za rok 
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Předsedkyně Václavíková okomentovala formát závěrečných zpráv o činnosti AS PřF – byl 

převzat formát z minulých let. Zpráva byla napsána stručně s odkazy na zápisy z jednotlivých 

zasedání. 

Snaha byla uvést především informace, které nejsou uvedeny v zápisech (složení jednotlivých 

komor apod.). 

Koníček dorazil na zasedání senátu. 

Vajgl: Str. 2 – doplnit informace, které ze zprávy nevyplývají – věci, které byly otevřené a 

nebyly dořešeny. 

Václavíková: Stav diskutovaných nedořešených podnětů bude shrnut v příloze Závěrečné 

zprávy o činnosti AS PřF za funkční období 2015-2018. 

Nebyly vzneseny žádné další dotazy a předsedkyně Václavíková tak vyzvala k hlasování o 

předložené zprávě o činnosti AS PřF. 

15 Pro 0 Proti 0 Zdrželo 

Usnesení: AS PřF schvaluje předloženou zprávu o činnosti v předložené podobě (s 

navrženými úpravami). 

2) Projednání Závěrečné zprávy o činnosti Akademického senátu Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity za funkční období 2015-2018 

Předsedkyně Václavíková představila návrh závěrečné zprávy, dále navrhla, aby přílohou byl 

dokument hodnotící stav jednotlivých řešených témat, který byl zpracován senátorem 

Lenartem. 

Vajgl: Doplnit do závěrečné zprávy text, který bude na přílohu odkazovat. 

Hradecký navrhl doplnit období, kdy byli jednotliví členové aktivními členy. 

Václavíková se s děkanem Hradeckým dohodli, že závěrečná zpráva může být představena na 

nejbližším zasedání akademické obce. 

AS PřF prodiskutoval závěrečnou zprávu za období 2015 – 2018. Hlasováno bude na příštím 

zasedání, do té doby je možné zasílat návrhy na úpravy. 

3) Diskuse k podkladům pro senátory na příští funkční období – aktualizace 

nedořešených podnětů 
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Byl otevřen a diskutován dokument, který bude přílohou závěrečné zprávy. V rámci diskuze 

byla otevřena tato témata: 

Proběhla diskuse k elektronické formě voleb. Václavíková shrnula diskusi, která proběhla na 

zasedání Senátu OU. 

Rumpel upozornil na nepřesnou formulaci u informace o stavu stipendijního fondu, bude 

opraveno. 

V kontextu zveřejňování plného textu závěrečných prací bude upřesněno, jaké jsou možnosti 

zveřejňování na portálu Theses, nedořešený podnět bude předán nově zvolenému senátu PřF. 

Hradecký komentoval problematiku snižování režií pro U3V, vyjádřil potřebu pro obecné 

systémové řešení, bylo řešeno s vedením OU. 

Byl diskutován stav možnosti zavedení a naplňování sociálního fondu. Bude postoupeno 

k řešení nově zvolenému senátu. Nezval doporučil pozvat na zasedání nově zvoleného senátu 

předsedkyni odborů. 

Reakce na nedořešené podněty, které byly na dnešní zasedání dodány vedením budou 

zapracovány do dokumentu, který bude přílohou závěrečné zprávy. Výsledná forma bude 

schvalována na dalším zasedání AS PřF. 

 4) Projednání a schvalování Výročních zpráv o činnosti PřF. 

Hradecký představil výroční zprávy PřF v letech 2014 – 2018, které musí být nově 

zveřejňovány na veřejné sekci webových stránek. Tyto výroční zprávy jsou jedním z kritérií 

např. pro udělování institucionálních akreditací. 

 

Rumpel se zeptal, jestli existuje předpis, který stanovuje požadavky na závěrečnou zprávu. 

Hradecký odpověděl, že je to dáno požadavky NAU. 

Václavíková vyzvala děkana, aby výstupy byly typograficky správně a v souladu s grafickým 

manuálem PřF a OU.  

AS PřF vyzývá vedení fakulty, aby úředníci děkanátu byli proškoleni v typografii a 

používání grafických šablon PřF a OU.  

Vajgl vyzval, aby byla provedena grafická a typografická úprava. 
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Nebyly vzneseny žádné další dotazy a předsedkyně Václavíková vyzvala k hlasování o 

schvalování předložené závěrečné zprávy za rok 2014. 

15 Pro 0 Proti 0 se zdrželo 

Usnesení: AS PřF schvaluje předloženou výroční zprávu PřF za rok 2014 

Nebyly vzneseny žádné dotazy a předsedkyně Václavíková vyzvala k hlasování o schvalování 

předložené závěrečné zprávy za rok 2015. 

15 Pro 0 Proti 0 se zdrželo 

Usnesení: AS PřF schvaluje předloženou výroční zprávu PřF za rok 2015 

Nebyly vzneseny žádné dotazy a předsedkyně Václavíková vyzvala k hlasování o schvalování 

předložené závěrečné zprávy za rok 2016. 

15 Pro 0 Proti 0 se zdrželo 

Usnesení: AS PřF schvaluje předloženou výroční zprávu PřF za rok 2016 

5) Různé 

Nezval se zeptal, jestli v souvislosti s navýšením stipendií doktorských studentů bude 

doplacen rozdíl za první dva měsíce roku 2018. 

Hradecký odpověděl, že bylo konzultováno s kvestorskou, nedostali jsme jednoznačnou 

odpověď. Nicméně pokud je to možné, bude doplaceno. 

Hradecký dále upřesnil, že výše stipendia nebude rozlišena podle ročníku, bude rozpočteno 

symetricky mezi ročníky. K tomu může být stipendium navýšeno pomocí SGS, stipendia za 

zvýšenou výuku. Bude potřeba propočítat, jelikož doktorských studentů studuje více, než 

kolik jich je placeno v příspěvku MŠMT. 

Termín dalšího zasedání bude upřesněn. Zasedání proběhne do konce stávajícího funkčního 

období AS PřF. Děkan slíbil prokonzultovat možné termíny s právním oddělením. 

 

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF 

Verifikovala: Zuzana Václavíková, předsedkyně AS PřF 


