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Akademický senát PřF OU 
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 23. 4. 2018 pod č. j. OU-33526/31-2018 

 

Přítomni: Václavíková, Žáček M., Ferdiánová, Karlický, Mucha, Nezval, Škrabánková, Žáček 

J., Smolka, Vajgl, Červeň, Malina, Nováček, Raunigr, Jalůvka, Višňovská, Janíková, Kolos, 

Miarka, Škarpich 

 

Omluveni: Rumpel 

 

Nepřítomni:  

 

Zvaní hosté:   

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 

proděkan pro vědu a doktorské studium doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.  

 proděkan pro vnitřní a vnější vztahy RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.  

 

Hosté: 

vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF OU doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, 

PhD, Ph.D. 

doc. Eva Volná, Ph.D. 

 

Zasedání senátu bylo zahájeno dne 23. 4. 2018 v 13:04 předsedou Mgr. Markem Vajglem, 

Ph.D., který přivítal senátory a hosty a představil program zasedání AS PřF v následujícím 

znění: 

Program zasedání: 

Program jednání:  

1) Výroční zpráva o hospodaření 2017  

2) Návrh rozdělení finančních prostředků PřF pro rok 2018  

3) Projednání akreditačního spisu Učitelství pro střední školy Navazující  

4) Projednání akreditačního spisu Applied Informatics Doktorský  

5) Projednání akreditačního spisu Aplikovaná informatika Doktorský  

6) Projednání akreditačního spisu Environmentální geografie Navazující  

7) Projednání akreditačního spisu Environmentální geografie Bakalářský  

8) Projednání akreditačního spisu Aplikovaná informatika Bakalářský Kombinovaný  
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9) Projednání akreditačního spisu Aplikovaná informatika Bakalářský Distanční  

10) Projednání dokumentu Status komisí  

11) Různé 

 

Následovalo hlasování o programu zasedání AS PřF OU. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje program zasedání AS PřF. 

Výsledky hlasování:  Pro 20 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Před zahájením jednání proběhla diskuze ohledně předkládání dokumentů a připomínek k nim 

před jednáním senátu.  

Bod 1: Výroční zpráva o hospodaření 2017 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. představil strukturu zprávy o hospodaření 

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity za r. 2017, viz Příloha: 

 objasnil položku pokuty a penále 

 objasnil položku doplňková činnost a ostatní 

 objasnil podíl fakulty na fondu provozních prostředků 

 objasnil podíl PřF na stipendijním fondu OU „do stipendijního fondu nespadají poplatky 

za přijímací řízení, vstupují poplatky za prodloužení doby studia“ 

Předseda RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. zahájil diskuzi na téma Výroční zpráva o hospodaření 

2017. 

Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. vznesla dotaz na nákladovou položku stipendia, o jaká stipendia 

se jedná. Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že se jedná o všechna 

stipendia. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. diskutovala o chybném součtu procent v tabulkách 2.1 a 

2.2. Z diskuze vyplynulo, že se jedná zřejmě o zaokrouhlovací chybu, která však ve výsledku 

působí zmatečně a navrhla doplnění informace o nenaplňovaných fondech (rezervní, sociální), 

které jsou uvedeny, ale nejsou pak detailně komentovány. 
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13:36 odešel RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. 

RNDr. Václav Škarpich, Ph.D. vznesl dotaz, zda existuje nějaký výhled výnosů z grantů a 

projektů do budoucna, jelikož je na základě Výroční zprávy o hospodaření 2017 viditelný 

klesající trend získávání financí z těchto zdrojů posledních několik let. Děkan PřF doc. RNDr. 

Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že tento propad je daný z důvodu ukončení některých, např. 

rozvojových projektů, v příštích letech by měl být nárůst z důvodu úspěšných projektů např. 

ERDF, atp.  

Následovalo hlasování o Výroční zprávě o hospodaření Přírodovědecké fakulty Ostravské 

univerzity za r. 2017. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený dokument „Výroční zpráva o hospodaření 

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity za r. 2017, s doplněním informací 

o nenaplňovaných fondech. 

Výsledky hlasování:  Pro 18 

Proti 0 

Zdrželo se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 2: Návrh rozdělení finančních prostředků PřF pro rok 2018 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. představil strukturu rozdělení finančních 

prostředků PřF OU pro rok 2018 (tis. Kč), viz příloha. Vyjasnil položky PVa a PVk. Proděkan 

pro vnitřní a vnější vztahy RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. objasnil položku Graduation rate. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. objasnil položku hodnocení kateder fakulty. 

Proděkan pro vědu a doktorské studium doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. objasnil položku 

financování institucionální podpory (struktura pilířů 1, 2 a 3). Děkan PřF doc. RNDr. Jan 

Hradecký, Ph.D. objasnil financování P2 – služby.  

Předseda RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. požádal Ekonomickou komisi o vyjádření. Mgr. 

Ferdiánová, Ph.D. přečetla usnesení z jednání Ekonomické komise. Dotázala se dále, kde budou 

finance uschovány.  
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Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. informoval o připravenosti studie proveditelnosti 

rekonstrukce budovy A PřF OU. Informoval o snížení investičních prostředků ze strany MŠMT, 

a tím snížení prostředků na rekonstrukci budovy A PřF OU. 

Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. upozornila na chybný údaj v částce v úsporách katedry chemie 

PřF OU. 

Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. poděkovala v rámci Ekonomické komise proděkanovi pro vědu 

a doktorské studium doc. RNDr. Janu Ševčíkovi, Ph.D. za podklady a zároveň požádala 

o dodání podkladů proděkana pro vnitřní a vnější vztahy RNDr. Tomáše Drobíka, Ph.D, což 

bylo učiněno obratem.  

RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D. vznesl dotaz na finanční rozpočet rekonstrukce budovy A PřF 

OU. Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že se může investovat maximálně 

100 miliónů korun (80 miliónů korun poskytne MŠMT, 20 miliónů korun z části poskytne OU 

a zbylou částku dodá PřF OU). 

Ing. Pavel Smolka, Ph.D. vznesl dotaz, podle čeho byly stanoveny podíly fondů na podporu 

vědy. Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že poměr vycházel z bodů 

a částečně (menšinově) z fondů provozních prostředků kateder. 

Ing. Pavel Smolka, Ph.D. vznesl dotaz, zda je nějaká zpráva o čerpání fondů. Děkan PřF doc. 

RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že zpráva o čerpání fondů bude vypracována v květnu 

letošního roku. 

Proděkan pro vědu a doktorské studium doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. poznamenal, že se fondy 

čerpají na nábor nových pracovníků. Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. poznamenal, 

že spoluúčast na fondech kateder tvoří 4 tisíciny rozpočtu katedry. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. okomentovala příplatky VK, proděkana, děkana. Zmínila, 

že z této částky nejsou placené komise, vědecká rada, senát, ani další případní odměňovaní 

zaměstnanci, kteří odvádějí celou řadu důležité práce a za svou práci nedostali poděkování. 

Ačkoliv chápe, že různé funkce s sebou nesou jinou pracovní zátěž a zodpovědnost, a 

diferencovanost platů podporuje, pořád jsou na PřF zaměstnáni lidé s minimální tabulkovou 

mzdou (11 300,--Kč), což s ohledem na ekonomickou situaci vnímá jako opravdu špatné – na 

univerzitě by žádný člověk, které poctivě odvádí svou práci, neměl mít ta extrémně málo peněz. 

Navíc, s ohledem na smluvní vždy vzniká extrémní rozdíl v hodnocení zaměstnanců. Děkan 

PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. reagoval, že může část peněz (navrhnul cca 5%) přesunout 

do fondu odměn děkana, aby s odměňováním mohl nakládat lépe a dynamicky. Mgr. Věra 
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Ferdiánová, Ph.D. zmínila, že na AS OU bylo řečeno, že by měl být v září letošního roku nový 

mzdový předpis, který by měl vejít v platnost začátkem roku 2019. Děkan PřF doc. RNDr. Jan 

Hradecký, Ph.D, reagoval na nový mzdový předpis s tím, že se nejdříve musí otestovat první 

verze, než vyjde v platnost. K tématu proběhla další diskuze. 

Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. objasnil rozdělení mezd 

letošního roku. 

Mgr. Jiří Červeň, Ph.D. vznesl dotaz, zda platí dohoda, že se budou režie vracet na katedry. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D, odpověděl, že ano, platí. 

Mgr. Jiří Červeň, Ph.D. vznesl dotaz, kde jsou v rozpočtu zařazení provozně techničtí 

pracovníci. Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že techničtí pracovníci jsou 

zařazení pod děkanát a celofakultní náklady. 

RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D. vznesl dotaz k položce mzdové náklady pracovníků děkanátu: 

„Jak to bude vycházet, když se budou přibírat další lidé?“ Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, 

Ph.D. objasnil, že se suma ředí z režií. Proběhla další diskuze. 

Mgr. František Karlický, Ph.D. vznesl dotaz na způsob financování techniků CITu. Děkan PřF 

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. objasnil, že prostředky jsou převáděny CITu, který jim vyplácí 

mzdu. Zároveň uvedl, že toto nepovažuje za šťastné řešení. 

Následovalo hlasování o rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2018 s navrženou 

úpravu, kdy dojde k přesunu 300 tisíc Kč do fondu děkana z rozpočtu děkanátu – příplatky VK, 

PD, D. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2018 s výše 

uvedenou úpravou. 

Výsledky hlasování:  Pro 19 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

14:57 odešel proděkan pro vnitřní a vnější vztahy RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. a Mgr. Jakub 

Nezval, Ph.D. 
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Bod 3: Projednání akreditačního spisu Učitelství pro střední školy Navazující 

Mgr. František Karlický, Ph.D. upozornil, že kredity nejsou rovnoměrně rozděleny 

v jednotlivých semestrech navazujícího magisterského učitelství, viz příloha. Předseda RNDr. 

Marek Vajgl, Ph.D. přečetl odpověď k tomuto dotazu od Dr. Konečné, viz příloha. 

Mgr. Martin Mucha, Ph.D. objasnil přístup ze strany katedry chemie PřF OU, upozorňuje na 

komplikovanost sladění počtu kreditů napříč katedrami a fakultami. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. upozornil, že „Učitelství pro střední školy 

navazující“ je záležitost pedagogické fakulty. Zmínil, že bude jednat s paní proděkankou a 

budou přítomni členové pedagogické fakulty. RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. okomentovala 

kreditní systém, kdy studenti si mohou kdykoliv registrovat nabízený předmět, a podle těchto 

zápisů se dělají rozvrhy. K tématu proběhla další diskuze navrhující řešení dané problematiky. 

RNDr. Zuzana Václavíková upozornila, že v žádném spisu není uvedena akreditace rigorózního 

řízení, překlápějí se spisy, chybí údaje odborného působení a personální agenda není správně 

nastavena (seznam svých komentářů zaslala předsedovi a proděkance pro studium před 

zasedáním). 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k Záměrům akreditace programu Učitelství pro střední školy Navazující. 

Byly přiloženy připomínky senátu (Dr. Václaviková, Dr. Karlický F.). 

Bod 4: Projednání akreditačního spisu Applied Informatics Doktorský 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. upozornila, že na prohlášení je staré logo. 

RNDr. Rostislav Miarka Ph.D. upozornil, že na str. 132 je chybně uvedený jazyk studia Applied 

Informatics Doktorský 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. měla formální připomínku k anglickým názvům předmětů 

(seznam svých dalších komentářů zaslala předsedovi a proděkance pro studium před 

zasedáním). 

Dále proběhla výměna názorů k tématu autorských podílů v listech garantů. 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k záměrům akreditace programu Applied Informatics Doktorský. 
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Bod 5: Projednání akreditačního spisu Aplikovaná informatika Doktorský 

K bodu proběhla krátká diskuze shrnující předešlé připomínky. 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k záměrům akreditace programu Aplikovaná informatika Doktorský. 

Bod 6: Projednání akreditačního spisu Environmentální geografie Navazující 

RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D. se dotázal na cizojazyčné předměty. Děkan PřF doc. RNDr. Jan 

Hradecký, Ph.D. vysvětlil, že se odborný předmět mají studenti absolvovat v cizím jazyce. 

Václavíková zmínila, že seznam svých komentářů zaslala předsedovi a garantovi SP před 

zasedáním – jednalo se o opakující se formální chyby. Z diskuse také vzešlo špatné uvedení 

kódu ISCED F. 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k záměrům akreditace programu Environmentální geografie Navazující. 

Bod 7: Projednání akreditačního spisu Environmentální geografie Bakalářský  

Mgr. Jiří Červeň, Ph.D. vznesl dotaz proč je povinný zrovna španělský jazyk. Děkan PřF doc. 

RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. dotaz Dr. Červeně objasnil. 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k záměrům akreditace programu Environmentální geografie Bakalářský. 

Bod 8: Projednání akreditačního spisu Aplikovaná informatika Bakalářský 

Kombinovaný 

RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D. vznesl připomínky. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. upozornil, aby byly připomínky zaslány 

neprodleně předsedovi AS PřF OU z důvodu následného předání zpracovatelům akreditačních 

spisů. Předseda AS PřF potvrdil, že připomínky shromáždí a zašle vedení najednou. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. upozornila na ISCED F, že se musí nastavit ve stagu, jinak 

se spis bez tohoto kódu nezařadí na MŠMT. Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. upozornila na chybný 

kód ISCED F. 
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RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. upozornila na překlepy, chybné popisy učeben aj. Na chyby 

upozornila již dříve, dokumenty byly vedením OU opraven; je tedy nutné dávat pozor na 

přiložení správných verzí ke spisům. 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k záměrům akreditace programu Aplikovaná informatika Bakalářský Kombinovaný. 

 Bod 9: Projednání akreditačního spisu Aplikovaná informatika Bakalářský Distanční  

K tématu proběhla krátká diskuze. 

Závěr: AS PřF OU projednalo a bere na vědomí předkládané dokumenty vztahující se 

k záměrům akreditace programu Aplikovaná informatika Bakalářský Distanční. 

15:39 odešli hosté dnešního zasedání AS PřF OU (doc. Ševčík, doc. Habiballa a doc. Volná). 

Předseda AS PřF upřesnil, že vyzve senátory k zaslání připomínek k akreditačním spisům 

s brzkým termínem (vyjma těch, které již byly zaslány před zasedáním), které následně předá 

vedení. 

Bod 10: Projednání dokumentu Status komisí  

Předseda RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. objasnil dokument Status komisí, zmínil odpověď 

právního oddělení OU a otevřel diskuzi. V diskuzi se senátoři shodli na podpoře zrušení 

dokumentu. 

Následovalo hlasování o zrušení dokumentu Statut komisí AS PřF OU ze dne 9. 5. 2006. 

Usnesení: AS PřF OU zrušuje dokument Statut komisí AS PřF OU ze dne 9. 5. 2006. 

Výsledky hlasování:  Pro 18 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 11: Různé 
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RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. vznesla dotaz, zda není možné přesunout zasedání AS PřF 

OU na budovu A, když je nyní většina senátorů z této budovy. Ing. Pavel Smolka, Ph.D. 

odpověděl na dotaz, protože tam nejsou nedostatečně velké jednací místnosti. 

Mgr. Jiří Červeň, Ph.D. navrhl pozvat zástupce odborů na příští zasedání AS PřF OU. 

Následovalo hlasování o pozvání Dr. Plevové na zasedání AS PřF OU. 

Výsledky hlasování:  Pro 17 

Proti 0 

Zdrželo se 1 

Mgr. František Karlický, Ph.D. upozornil na zastaralost zveřejněných zápisů z jednání Vědecké 

rady. Děkan ukázal umístění dokumentů s tím, že v případě chyb sjedná nápravu. 

RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. podal návrh na zakoupení diktafonu. 

Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. vyzvala senátory k volbám do AS OU pro volební období 2018–

2021 

Předseda RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. oznámil, že předpokládaný termín příštího zasedání AS 

PřF OU je stanoven na 28. 5. 2018. 

Zapsala: Mgr. Denisa Višňovská 

Verifikoval: Marek Vajgl 

 


