
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 7. 5. 2021

č. j. OU-32514/31-2021

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

Zvaní hosté přítomni: Bican, Hradecký, Ševčík, Drobík, Konečná, Bradáč, Hýllová,
Kolenovský, Šťastná, Sezimová, Kočárek, Bujok, Drgová
Zvaní hosté omluveni: Nováček, Bílková
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 7. 5. 2020 v 13:01 v prostředí MS Teams
předsedou Dr. Vajglem, který přivítal senátory a přítomné hosty. Informoval o způsobu
vedení zasedání on-line.

Dále představil program jednání AS PřF OU.

Navržený program jednání:

1) Dlouhodobý záměr 2021-2025 -– Strategie rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity

2) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 1: Dlouhodobý záměr 2021-2025 — Strategie rozvoje Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity

Předseda požádal vedení o představení. Pan děkan se ujal slova a stručně před-
stavil formu a obsah předloženého dokumentu. Zdůraznil, že předložený dokument
prošel diskuzí v rámci vedení fakulty s vedoucími kateder, vyjadřovali se k němu
proděkani v rámci svých pracovních skupin a nakonec byl otevřen ke komentování
všem akademikům v rámci PřF. Zopakoval také, že zařazení Strategického záměru na
nynější zasedání bylo vyžádáno nutností mít jej schválen pro projekty IRP. Následně v
rámci strategického záměru okomentoval vybrané body.

Byla otevřena diskuze.

Václavíková se dotázala na činnost pracovních skupin, protože dostala pečlivé zpra-
covaný dokument od kolegy Kolcuna včetně oprav, které nejsou v předložené verzi
zapracovány. Konkrétně se dotázala na zmínku o návaznosti splupráce s jinými fakul-
tami i mezi katedrami navzájem.. Děkan reagoval, že gramatické chyby a úprava bude
realizována až u schváleného dokumentu. Oblast týkající se mezifakultní spolupráce
byla zapracována do preambule dokumentu. Nechtěl však ukazovat na konkrétní studi-
jní programy. Konečná doplnila, že ke každému komentáři týkajícímu se gramatické
stránky vložila svůj návrh, který bude zapracován do finální verze. Ostatní komentáře
byly konzultovány.

Hýllová (studentka KSGRR) shrnula, že byla příjemně překvapena, že spousta věcí,
které měla ve svém volebním programu, byla ve strategickém záměru zmíněna (ze-
jména týkající se on-line výuky a komunikace). Chybí jí však analýza vstupního stavu
pro budoucí zhodnocení dosažených indikátorů. Děkan reagoval, že podklady jsou
k dispozici v rámci výroční zprávy PřF a také v rámci směrných čísel při představení
rozpočtu. Poděkoval za komentář.

Nezval se dotázal na bod 2.2 – zvýšení kvality a efektivity Ph.D. studia. Zmínil, že
má pocit, že se bude primárně hodnotit výsledek studia. Bude nějak hodnocen i
počátek Ph.D. studia, zejména zda budou existovat kritéria pro hodnocení vedoucích
disertačních prací? Děkan řekl, že přichází zásadní změna v Ph.D. studiu, protože
je Ph.D. studium neefektivní a nákladné. Fakulta/katedra bude muset na doktoranda
navázat finanční zdroje (úvazek či projekt). Ševčík doplnil, že práce s Ph.D. leží z velké
části na oborové radě. Finanční garance za doktoranda již existuje na jiných VŠ v ČR.
Ohledně dotazu na zaměření na počátek doktorského studia – na OU je snaha pořádat
”den pro první ročníky doktorandů”. Bohužel zájem ze strany doktorandů je téměř
nulový. Dále je v rámci OU je cílem vytvořit tzv. doktorskou školu – rámec společných
aktivit/předmětů, které budou pomocí projektu podporovat doktoradny v prvním ročníky,
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zejména v oblastí měkkých metrik.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje Strategický záměr PřF pro roky 2021-2025
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 2: Různé

Děkan poděkoval všem senátorům za spolupráci v končícím funkčním období a zároveň
zmínil, že se těší na spolupráci se senátory nadcházejícími.

Předseda informoval, že vedoucí Volební komise (Smolka) bude svolávat zasedání
v nejbližších dnech; zasedání zřejmě proběhne on-line přes platformu Zoom.

Předseda ukončil zasedání v 13:57.

Zapsal a verifikoval: Vajgl
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