
Zápis ze setkání akademické obce s vedením PřF Ostravské univerzity ze
dne 22. 10. 2001

1. Zahájení � Mgr. Hradecký, předseda AS PřF OU přivítal vedení fakulty  i akademickou
obec, která byla zastoupena převá�ně učiteli.

2. Informace o činnosti AS PřF OU � Mgr. Hradecký seznámil přítomné s činností AS PřF
OU. Diskutovány byly tyto otázky:
•  Návrh na úpravu znění volebního řádu tak, aby pří�tí volby byly zcela jednoznačné,
•  �patná komunikace mezi AS PřF OU a AS OU. Mgr. Hradecký vyzval přítomné členy AS

OU k vět�í aktivitě a diskusi k problematice PřF OU na půdě AS OU a k případnému. Ke
kritice práce AS OU se přidali i dal�í členové akademické obce (např. doc. Dvořák, Mgr.
Drozd).

•  Potřeba vět�í informovanosti studentů 1. ročníku o dění na katedrách, jejich personálním
slo�ení, o činnosti PřF OU, funkcí AS PřF. Bylo zdůrazněno, �e zájmem ka�dé katedry je
seznámit své studenty 1. ročníků s touto problematikou, co� je předev�ím úkol pro
pedagogické poradce a členy AS PřF, kteří stále je�tě nepracují tak kvalitně, jak by se od
nich očekávalo.

•  Bylo dohodnuto, �e budou na Internetu zveřejňovány i pozvánky na zasedání AS PřF, aby
se akademická obec mohla včas seznámit s projednávanou problematikou. Znovu bylo
připomenuto, �e jednání AS PřF OU jsou veřejná.

3. Vystoupení děkana PřF OU � doc. RNDr. Petr �indler, CSc. shrnul činnost za dobu 1
roku, kdy je vedení PřF OU ve funkci. Zdůraznil, �e:
•  hlavním úkolem pro nadcházející období je akreditační řízení (březen � září 2002),

pracovní harmonogram je ze strany vedení připraven,
•  přehled činnosti CVO,
•  seznam konferencí konaných na počest 10. výročí zalo�ení OU,
•  oblast vědy na PřF OU je v souladu s dlouhotrvající koncepcí PřF OU,
•  úspě�ně pokračuje dokončení prostor Hladnova. V březnu 2002 proběhne kolaudace, v ZS

2002 se přestěhují katedry fyzické geografie a biologie do nových prostor.

4. Diskuse
a) mgr. Drozd, mgr. Habiballa � vystoupili s dotazem, zde není přesouvána práce

z děkanátu na členy katedry
b) ing. Nevludová � uvedla, �e o stavu rozpočtu AS PřF OU jsou pravidelně informováni jak

předsedové jednotlivých kateder, tak předseda AS PřF OU.
c) ing. Tvrdík, CSc. � dotaz ohledně ti�tění a vydávání skript. Na dotaz odpovídal proděkan

doc. RNDr. Vladimír �punda, CSc. � v současné době je kladen po�adavek na 80 ks
výtisků jako nutný tisk. Zbytek  je  v elektronické podobě a není důvod tento stav měnit.



d) ing. Tvrdík, CSc.  � apel na vedení fakulty ohledně rozdělování peněz grantových
agentur. Doc. �punda � kriteria jsou v současné době zpochybňována, je třeba vytvořit
nový algoritmus v práci oponentů.Tento názor podpořil i doc. Dvořák.

e) Pavelka � kritika práce pedagogických poradců a učitelů na katedrách (zápis známek do
archů a přesouvání odpovědnosti na studenty).

f) mgr. Habiballa � polemika o tom, zda nové směrnice děkana jsou dostatečným
opatřením proti kráde�ím.Ing. Nevludová � směrnice pokrývají nejen zabezpečení proti
kráde�ím, ale předev�ím naplnění zákoníku práce.

5. Zakončení � Mgr. Hradecký. Poděkoval v�em zúčastněným za aktivní přístup. Zároveň
vyjádřil politování nad malou účastí akademické obce.

Zapsala:  Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Verifikoval: Mgr. Jan Hradecký
    jednatelka AS PřF OU        předseda AS PřF OU



Zápis z mimořádného zasedání AS PřF OU ze dne 29. 10. 2001

Přítomni: Čajánek, Drozd, Du�ek, Habiballa, Havrlant, Hradecký, Mulková, Müller,
Rozehnal, Solárová, Telnarová, Wahla, Völkl.

Nepřítomni: Novák, Rumpel, Grygarová, Maťa�eje, Jureček, Zapletalová, Kutnohorský,
Pavelka.

1. Zahájení � Mgr. Hradecký

2. Zhodnocení setkání akademické obce s vedením fakulty
AS PřF OU velmi lituje malého počtu zúčastněných na setkání, předev�ím z řad studentů.

3. Připomínky ke směrnici děkana č. 3 a 4:
a) termín �řádná pracovní doba� � změnit na �provozní doba�
b) neuvádět termín �hrubé poru�ení kázně�
c) modifikace prohlá�ení (viz příloha) � přidáno �na svém pracovi�ti�
d) změnit �nezbytně nutná doba� na �doba uvedená v příloze�

4. Diskuse k volebnímu a jednacímu  řádu � AS PřF OU zatím nezaujal jednotné
stanovisko ke změně volebního a jednacího řádu.

Pří�tí zasedání AS PřF OU se bude konat 3. 12. 2001 v zasedací místnosti děkanátu .

Zapsala:  Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Verifikoval: Mgr. Jan Hradecký
    jednatelka AS PřF OU        předseda AS PřF OU


