
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 22. 6. 2020

č. j. OU-47674/31-2020

Prezenční listina:
Přítomni: Červeň, Karlický F., Mucha, Nezval, Dušek, Václavíková, Vajgl, Zelenka,
Žaček J., Žáček M., Jalůvka, Kolos, Malina, Nováček, Raunigr, Višňovská
Omluveni: Škrabánková, Ferdiánová, Demjanovičová, Smolka
Nepřítomni: Ženka

Zvaní hosté přítomni: Hradecký (děkan PřF), Drobík (proděkan PřF), Bican (tajemník
PřF)
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 22. 6. 2020 v 13:00 předsedou Dr. Vajg-
lem, který přivítal senátory a přítomné hosty. Představil program jednání AS PřF OU
a předložil jej ke schválení beze změn.

Navržený doplněný program jednání:

1) Rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2020 – okruh P
2) Dodatečné přijímací řízení do NMgr. programu Mathematics
3) Změny v termínu zápisu pro studijní programy v anglickém jazyce
4) Schválení Výroční zprávy PřF 2018
5) Schválení Výroční zprávy PřF 2019
6) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání AS PřF OU v plném
znění.
Pro: 16. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 1: Rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2020 – okruh P

Tajemník se vyjádřil k pravidlům rozdělení finančních prostředků z příspěvku dle před-
loženého materiálu.

Děkan okomentoval, že PřF letos dostane další příspěvek z fondu F.

Mucha informoval o proběhlé schůzi Ekonomické komise AS PřF, kde komise doporučila
tři body:

• EK AS PřF doporučuje dokument ”Pravidla rozdělení – okruh P“ ke schvalování
jako součást rozdělení finančních prostředků na PřF OU s přidělením financí na
pracoviště 31940.

• EK AS PřF doporučuje informovat o možnosti využití finančních prostředků z
okruhu P všechny katedry.

• EK AS PřF doporučuje, aby bylo senátu PřF představeno vyúčtování nákladů a
vyhodnocení aktivit realizovaných z financí okruhu P na nejbližším zasedání AS
PřF následujícím po odevzdání těchto podkladů na MŠMT.

Karlický se dotázal, zda bude zasláno komplexní rozdělení rozpočtu. Tajemník komen-
toval, že fixní rozdělení částek není úplně dáno, částečně kvůli projektu, se kterým jsou
finance svázány. Děkan komentoval finální úpravy dokumentu, během nejbližších dnů
bude dokument zaslán ke komentářům.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje rozdělení finančních prostředků z příspěvku insti-
tucionální podpory na podporu pedagogických studijních programů (ukazatel ”P“) na
Přírodovědecké fakultě OU pro rok 2020
Pro: 16. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 2: Dodatečné přijímací řízení do NMgr. programu Mathematics

Předseda informoval senát o předloženém materiálu, zmínil jeho formu předložení ve
formě části Opatření děkana a následně otevřel diskuzi.

V rámci diskuze se začala diskutovat i část věnována bodu 3 (viz níže).

Červeň se dotázal na očekávaný počet přihlášených studentů. Drobík odpověděl, že
počet studentů vzhledem k prvnímu roku programu je velkou neznámou, nicméně k
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dubnu se přihlásilo okolo 30 lidí. Žádost o posouzení podalo 12 lidí, přičemž se k
dnešnímu dni odhlásili 2 lidi. Aktuálně se řeší přijímací řízení s 8 lidmi, což je o dost
méně, než se očekávalo.

Děkan zmínil, že se jedná o vykročení velmi správným směrem a poděkoval kolegům
za odvedenou práci.

Drobík zmínil, že prodloužená doba zápisu je také kvůli aktuálním omezením ohledně
vyřizování studijního víza na ambasádě. Dále poznamenal využití studijních serverů
na propagaci a do budoucna plánuje spolupráci s agentem.

Karlický se dotázal na možnost vypsání přijímacího řízení pro doktorandy ve více
termínech během akademického roku. Děkan odpověděl, že na některých katedrách
už tato možnost je a nevidí v tom tedy problém.

Zelenka se dotázal ohledně depositu ve výši 1 000 Euro. Drobík komentoval, že do
poslední chvíle není jistota, zda studenti opravdu přijedou a zaplatí školné, nicméně
náklady na spuštění studijního programu jsou vysoké, proto se požaduje tato částka
jako ”záloha“. Následně proběhla diskuze.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje podmínky dodatečného přijímacího řízení do NMgr.
programu Mathematics
Pro: 16. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 3: Změny v termínu zápisu pro studijní programy v anglickém jazyce

Bod byl částečně diskutován už během jednání v předchozím bodě. Nebyly další
zásadní připomínky.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje změny v termínu zápisu pro studijní program Mathe-
matics.
Pro: 16. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 4: Schválení Výroční zprávy PřF 2018

Bod byl nakonec diskutován souběžně s následujícím bodem, viz níže.

Bod č. 5: Schválení Výroční zprávy PřF 2019

Mucha okomentoval slide 14 ve Výroční zprávě za rok 2018 a slide 16 ve Výroční
zprávě za rok 2019, kde v hlavičce tabulky není správně uveden počet přijetí v NMgr.
(uveden opakovaně počet uchazečů, mělo by být počet přijetí). Dále slide č. 20, kde
je uvedený vyšší počet proděkanů, celkem 4 proděkani, správný údaj je však počet
3. Vedení komentáře přijalo a informace dodatečně opraví. Drobík dodal, že tam jsou
uvedeni 3 proděkani a 1 prorektor, v roce 2019 to je již uvedeno správně.

Karlický se dotázal, jak jsou generovány jednotlivé kategorie a jak jsou do těchto kat-
egorií přiřazování lidi. Děkan komentoval, že je to dáno systémově, informace jsou
staženy z Magionu, ale že to ještě ověří.

Dušek požádal o schvalování dokumentu ve formátu pdf. Vajgl řekl, že ne-pdf forma je
vhodná pro následnou editaci, pdf verze lze zaslat na požádání.

Václavíková okomentovala slide 6, do kostiček v designu OU nesmí zasahovat žádný
další text, obrázky ani tabulky.

Žáček se dotázal na slide 11, kde není jasné, jak vznikl údaj ”celkem“. Drobík okomen-
toval, že je to postaveno na kohortě všech studentů prvního ročníku. Dále slide 18,
kde je uvedená věková struktura zaměstnanců, bylo by vhodné doplnit legendu také do
zprávy 2019. Bude opraveno.

Zelenka se dotázal vedení, zda nezvažuje vytvoření seznamu zkratek.

Předseda po diskuzi s vedením oznámil, že materiál k obou bodům bude vzhledem k
diskuzi upraven a předložen k hlasování ve formě per-rollam.

Bod 6: Různé

Zelenka se dotázal na možnost ověření plagiátorství u vydávaných publikací. Děkan
odpověděl, že je to v řešení. OU aktuálně jedná o tom, který systém bude do budoucna
využit.

Příští zasedání je plánováno na září 2020. Předseda upozornil na očekávané hlasování
per-rollam.

4

Ostravská univerzita / 30. dubna 22 / 701 03 Ostrava / Česká republika

telefon: +420 597 092 100

www.osu.cz



Akademický senát

Předseda ukončil zasedání v 14:17.

Zapsala: Višňovská
Verifikoval: Vajgl
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