
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 6.3.2006 
 
Přítomni:  celkem 21 členů dle prezenční listiny (příloha 1), z toho 14 členů komory 

akademických pracovníků a 7 členů studentské komory. 
 
Hosté:  Ing. Iveta Nevludová, tajemník PřF 
 
 
Program: 

1. Představení členů nového AS PřF. 
2. Volba předsedy Akademického senátu PřF. 
3. Volba místopředsedů Akademického senátu PřF. 
4. Volba jednatele Akademického senátu PřF. 
5. Volba zástupce Akademického senátu PřF do knihovní rady. 
6. Členové AS PřF byli informováni, že zástupcem akademické obce PřF v radě VŠ je 

Prof. Jiří Močkoř. 
7. Organizace voleb děkana PřF. 
8. Informace Ing. Nevludové o hospodaření PřF za rok 2005 a o souvisejících 

problémech. 
9. Různé: 

- forma zápisů ze zasedání AS PřF; 
- zasílání materiálů pro projednávání na AS PřF; 
- přehled úkolů pro AS PřF v následujícím období. 

 
 
K bodu 2: 
Byli navrženi dva kandidáti na předsedu Akademického senátu PřF: 
RNDr. Petr Rumpel, Ph. D.; 
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. . 
12- ti hlasy byla předsedkyní AS PřF zvolena RNDr. Petra Konečná, Ph.D.  
 
Průběh hlasování: 
počet hlasů pro RNDr. Petru 
Konečnou, Ph.D.  

počet hlasů pro RNDr. Petra 
Rumpla, Ph.D. 

zdrželo se hlasování 

12 8 1 
 
K bodu 3: 
Zástupci komory akademických pracovníků navrhli do funkce předsedy této komory a tímto 
do funkce místopředsedy AS PřF RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D. a Mgr. Romana Maršálka, 
Ph.D.. 
7-mi hlasy byl do funkce předsedy komory akademických pracovníků a tímto do funkce 
místopředsedy AS PřF zvolen Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.. 
 
Průběh hlasování: 
počet hlasů pro RNDr. Jana 
Hradeckého, Ph.D. 

počet hlasů pro Mgr. 
Romana Maršálka, Ph.D. 

zdrželo se hlasování 

5 7 2 
 



Zástupci studentské komory navrhli do funkce předsedy této komory a tímto do funkce 
místopředsedy AS PřF  slečnu Kateřinu Chlopčíkovou a pana Vratislava Vozníka.  
6-ti hlasy byla do funkce předsedy této komory a tímto do funkce místopředsedy AS PřF 
zvolena Kateřina Chlopčíková. 
 
Průběh hlasování: 
počet hlasů pro Kateřinu 
Chlopčíkovou 

počet hlasů pro Vratislava 
Vozníka 

zdrželo se hlasování 

6 1 0 
 
K bodu 4: 
Členové AS PřF zvolili do funkce jednatele Mgr. Jaroslava Knybla. 
 
Průběh hlasování: 
počet hlasů „pro“ počet hlasů „proti“ zdrželo se hlasování 
20 0 1 
 
K bodu 5: 
Členové AS PřF zvolili do funkce zástupce AS PřF v knihovní radě RNDr. Petra Rumpla, 
Ph.D.. 
 
Průběh hlasování: 
počet hlasů „pro“ počet hlasů „proti“ zdrželo se hlasování 
20 0 1 
 
K bodu 7: 
19-ti hlasy bylo schváleno, že zástupci jednotlivých komor AS PřF ve volební komisi budou 
zvolení místopředsedové AS PřF.  Dva členové se zdrželi hlasování. Tímto byla stanovena 
volební komise ve složení: 
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.; 
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.; 
Kateřina Chlopčíková. 
 
Harmonogram voleb děkana: 
10.4. 2006 12:00 mezní termín pro podání návrhů kandidátů na děkana PřF. (Instrukce 

pro podávání návrhů jsou obsaženy v příloze 2 a budou zveřejněny 
společně s harmonogramem voleb na www stránkách PřF.); 

12.4.2006 12:00 zveřejnění seznamu navržených kandidátů; 
25.4.2006 13:00 shromáždění AO; 
9.5.2006   13:00 volba děkana PřF. 
 
K bodu 8: 
Tajemnice PřF Ing. Iveta Nevludová informovala členy AS PřF o hospodaření za rok 2005 a  
o chybném účtování ze strany rektorátu OU (viz příloha 3). 
Členové AS PřF byli vyzváni, aby prostudovali podrobnou zprávu tajemnice PřF (příloha 3), 
která jim bude zaslána v elektronické podobě a připravili se k diskuzi a hlasování o stanovisku 
AS PřF k příštímu zasedání senátu.  
 
 



K bodu 9: 
• Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. navrhl, aby forma zápisů ze zasedání AS PřF byla jednotná a 

v hlavních bodech splňovala strukturu zápisů ze zasedání Akademického senátu OU. 
Členové AS PřF byli vyzváni, aby se seznámili se strukturou zápisu ze zasedání 
Akademického senátu OU a připravili se k diskuzi a hlasování pro příští zasedání AS 
PřF. (V této formě je již psán tento zápis.) 

• Bylo stanoveno, že materiály, které se budou projednávat na zasedání AS PřF, budou 
zasílány členům AS PřF min. týden před termínem zasedání. 

• Členové AS PřF byli informováni o základních úkolech, které bude muset v blízké 
době řešit AS PřF . Jedná se především o:  

- prostudování nového zákona o VŠ a následnou kontrolu souladu vnitřních 
vyhlášek a předpisů PřF,  

- schvalování výroční zprávy, 
- schvalování dlouhodobého záměru PřF (návrh Dr. Drozda na zorganizování 

mimořádného zasedání AS PřF pro seznámení se s dlouhodobým záměrem 
PřF), 

- kontrola studijního a zkušebního řádu PřF, 
- zvážení nové formy volby děkana (až po následujících volbách), 
- zajištění možnosti organizace voleb do AS PřF elektronickým systémem, 
- archivace a verifikace zápisů ze zasedání AS PřF a ostatních důležitých 

dokumentů. 
 
 
 
Příští zasedání AS PřF se koná 3.4.2006 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PřF. 
 
 

V Ostravě, 6.3.2006 
zapsal: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.  

       
 
kontroloval: Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha 1: Prezenční listina (pouze v tištěné verzi zápisu). 
Příloha 2: Postup pro podávání návrhů kandidátů pro funkci děkana PřF. 
Příloha 3: Ekonomické ukazatele PřF 2005. 


