
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 25. 2. 2002

Přítomni: Čajánek, Drozd, Havrlant, Hradecký, Habiballa, Mulková, Müller,
     Rozehnal, Rumpel, Solárová, Telnarová, Grygarová, Völkl, Pavelka, Wahla.

Host: doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
Omluveni: Novák, Du�ek
Nepřítomni: Zapletalová, Urban, Struhařová

Program:
1. Zahájení � Mgr. Hradecký přivítal přítomné a seznámil s programem.
2. Financování V� � Doc. Dvořák informoval o problematice financování vysokých �kol,

seznámil přítomné s rozpočtem investičních a neinvestičních prostředků ekonomické
komise rady V�. Zároveň obeznámil přítomné s nutností zvý�ené aktivity v oblasti
podávaných grantů různých agentur.

3. Doplnění výroční zprávy � Mgr. Hradecký opětovně vyzval přítomné k případnému
doplnění návrhu výroční zprávy předkládané za AS PřF OU. Bylo dohodnuto, �e členové
senátu obdr�í stávající verzi el. po�tou a případné připomínky nebo souhlas bude zaslán
obratem  Mgr. Hradeckému (viz příloha zápisu).

4. Shromá�dění Akademické obce PřF OU � byl podán návrh svolání veřejného zasedání
AS PřF OU � setkání Akademické obce s vedením Ostravské univerzity. Předbě�ně byl
stanoven termín 15. dubna 2002 ve 13 hodin v budově C, místnost č. 107. Přesný termín
a program bude včas zveřejněn. Prof. Wahla vyslovil po�adavek účasti vedoucího CIT na
akademické obci, senát se k po�adavku připojil.

5. Předseda informoval o odstoupení sl. Maťa�eje z funkce senátora. I s ohledem na
zhor�enou komunikaci s novými členy (Struhařová, Urban) za studentskou komoru senát
zva�uje vypsání doplňujících voleb. Akademická obec bude včas informována.

6. Různé:
a) Bufet � tajemnice PřF OU vyzývá studenty ke zvá�ení mo�nosti převzetí provozu bufetu

ve stávajících prostorách (budova C- přízemí),  které jsou momentálně nevyu�ity.
b) Diskuse o zveřejňování textů diplomových prací na web stránkách. Byl prodiskutován

názor o mo�ném zneu�ití dat. Senát se k dané problematice nevyslovil jednotně.
c) Předzápis � doc. Kričfalu�i upozornila na to, �e se připravuje reforma předzápisů, které

bude předcházet poptávka po předmětech. Student bude u předzápisu zohledněn
prospěchem.

d) Studium společného základu � bylo opakovaně konstatováno, �e studenti nemají
dostatečnou kapacitu při zápisu v předmětech �společného základu� (PdF OU). Předměty
společného základu jsou ohodnoceny malým počtem kreditů, čím� dochází k nutnosti
zápisu vět�ího počtu předmětů (na úkor předmětů PřF OU). Senátoři proto vzná�ejí dotaz
na doc. Kričfalu�i � �jak se bude tato nastíněná situace vyvíjet ?�

e) Skriptárna � bylo upozorněno na �patnou nabídku skript v univerzitní skriptárně. Studenti
nemají mo�nost zakoupit, popř. objednat skripta z jiných univerzit � chybí přehled skript
vydávaných na jiných V�.

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



PŘÍLOHA

Roční zpráva

Akademického senátu Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity

Akademický senát PřF OU na základě Čl. 2, odst. 1, pís. n Volebního a
jednacího řádu AS PřF OU předkládá akademické obci Přírodovědecké
fakulty OU zprávu o činnosti senátu za období březen květen 2001 �
prosinec 2001.

1. Slo�ení senátu

V daném období pracoval senát PřF OU v následujícím personálním slo�ení:

Předseda: Mgr. Jan Hradecký (KFG)
Místopředseda: Ing. Radek Du�ek (KFG)

Helena Maťa�eje (studentka)
Jednatelka: Doc. RNDr. Marie Solárová, PhD. (KCH)

Členové: RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. (KFY)
Mgr. Pavel Drozd, PhD. (KBE)
Ing. Radek Du�ek (KFG)
Mgr. Hashim Habibala  (KIP)
RNDr. Jan Havrlant, CSc. (KSG)
Mgr. Jan Hradecký (KFG)
Mgr. Monika Mulková (KFG)
Mgr. Lubomír Műller, CSc.             (KFG)
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.  (KMA)
Mgr. Tomá� Rozehnal (KFG)
Mgr. Petr Rumpel             (KSG)
RNDr. Marie Solárová, PhD.             (KCH)
Ing. Zdeňka Telnarová (KIP)
Prof. RNDr. Arno�t Wahla, CSc.       (KSG)

Ivana Biková (studentka)
Hana Grygarová (studentka)
Luká� Jureček (student, ukončil působení)
Tomá� Kutnohorský (student, ukončil působení)
Jan Pavelka (student)



Pavel Völkl (student)
Barbora Zapletalová (studentka )
Petr Urban (student, náhradník z dopl. voleb)
Hana Struhařová (studentka,náhradník z dopl. voleb)

Během daného období rezignovalo na svou funkci několik členů z řad studentů. Jeliko�
bylo k dispozici dostatek náhradníků zvolených v doplňujících volbách (11.4. � 12.4.2001),
bylo slo�ení studentské komory o tyto doplněno.

Ke změnám ve slo�ení komory akademických pracovníků během sledovaného období
nedo�lo.

2. Zasedání senátu

V období květen 2001 � prosinec 2001 zasedal AS PřF celkem �estkrát, a to ve dnech:
14.5.2001, 18.6.2001, 24.9.2001, 29.10.2001, 19.11.2001 a 3.12.2001.

Zvlá�tní zasedání senátu připadlo na 22.10.2001, kdy se konalo zasedání akademické obce
PřF OU za účasti vedení fakulty. Na zasedání byly diskutovány otázky související s úpravou
volebního a jednacího řádu AS PřF OU, s komunikací mezi AS OU a AS PřF OU,
s fungováním akademické obce PřF. Vedení fakulty informovalo akademickou obec o
fungování fakulty v uplynulém období a shrnulo hlavní úkoly pro nejbli��í etapu vývoje.
V diskusi vystoupilo několik pracovníků fakulty a pouze jeden student s otázkami na vedení
fakulty.  

Celkově lze účast na zasedání akademické obce označit za velmi slabou, a to jak ze
strany akademických pracovníků (např. se zúčastnil pouze 1 vedoucí katedry), tak ze strany
studentů. Akademický senát proto vyzval akademické pracovníky fakulty k vět�í propagaci
AS PřF.

3. Vnitřní předpisy PřF OU

AS se na svých zasedáních věnoval bě�né agendě, která představuje předev�ím změny a
doplňování vnitřních předpisů fakulty.

Do�lo k úpravám �Jednacího a volebního řádu AS PřF OU�, čl. 3, odst. 1 tak, aby volby
probíhaly odděleně pro komoru zaměstnanců a komoru studentů.

Významným problémem byla stále �patná komunikace s AS OU, předev�ím v otázce
schvalování vnitřních předpisů a přenosu informací ze zasedání AS OU.

4. Stav fakulty

Celkový stav Přírodovědecké fakulty je podrobně zachycen v �Roční zprávě 2001�
vypracované vedením PřF OU, která podléhá schválení AS PřF OU.


