
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 3.4.2006 
 
Přítomni:  celkem 18 členů dle prezenční listiny (příloha 1), z toho 13 členů komory 

akademických pracovníků a 5 členů studentské komory. 
 
Hosté:   
 
 
Program: 
 

1. Dodatečné schválení harmonogramu voleb děkana 
2. Schvalování výroční zprávy  
3. Návrh na zřízení komisi a pracovních skupin AS PřF 
4. Schválení formy zápisu AS PřF 
5. Informování o zasedání AS OU 
6. Informace o výjezdním zasedání 10.4.2006 
7. Informace o směrnicí rektora – doplňování knihovního fondu OU 
8. Informace o stavu FRIM PřF  
9. Informace o programovém prohlášení SK RVS 
10. Různé 

 
 
 
K bodu 1: 
Diskuze: 
Konečná: Návrh na změnu termínu shromáždění AO PřF na 27.4. 2006 z důvodů možné 
kolize voleb do AS OU. 
 
Usnesení: Senát svolává na 27.4.2006 13:00 akademickou obec PřF 
Průběh hlasování: Schváleno  
Pro: Proti: Zdržel se: 
17 0 1 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje harmonogram voleb děkana PřF. 
 
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; 
27.4. 2006 13:00 shromáždění AO; 
9.5.2006   13:00 volba děkana PřF. 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
17 0 1 
 
 



K bodu 2: 
Drozd: Ve výroční zprávě není jasné zda p. Ramíková patří na děkanát nebo katedru 
informatiky. 
Mišík: Jaká byla metodika při výpočtu aktivních účastí na konferencích, počty neodpovídají 
na katedře matematiky skutečnosti. 
Janeček: Informoval o drobných nesrovnalostech v informacích o učebnách . 
Usnesení: 
AS PřF schvaluje výroční zprávu s dodatkem aby byla při dalších výročních zprávách jasnější 
metodika pro výpočet aktivních účastí na konferencích a seminářích. 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
18 0 0 
 
K bodu 3: 
Konečná: Předložení návrhu na zřízení komisí – ekonomická a studijní 
Ekonomická komise 
- Kontrola všech vnitřních předpisů případně jejich částí, které se týkají ekonomiky PřF OU. 
- Konzultace těchto předpisů a souvisejících problémů s tajemnicí PřF, případně se členy 
ekonomické komise AS OU. 
- Informování členů AS PřF. 
- Iniciace řešení případných problémů v ekonomické oblasti. 
 
Studijní komise 
- Kontrola všech vnitřních předpisů případně jejich částí, které se týkají studijních oblastí na 
PřF OU. 
- Konzultace těchto předpisů a souvisejících problémů s proděkanem pro studijní a 
pedagogickou činnost PřF. 
- Informování členů AS PřF. 
- Iniciace řešení případných problémů ve studijní a pedagogické oblasti. 
 
Drozd: Informoval o fungování komisí AS OU, zřízení těchto komisí označil za přínosné. 
Rumpel: Vyjádřil názor o zbytečnosti vzniku komise a navrhoval vytvořit krátkodobé 
pracovní skupiny k případným ekonomickým a studijním problémům, které budou průběžně 
vznikat. 
 
Usnesení: AS PřF souhlasí se vznikem dlouhodobých tématických komisích. 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
9 5 2 
 
 
Usnesení : AS PřF souhlasí se zřízením ekonomické komise 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
13 3 1 
 
 



 
Usnesení : AS PřF souhlasí se zřízením studijní komise 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
13 3 1 
 
 
Diskuze:  
Rumpel: Doporučuje jasně stanovit statut komisí včetně počtu zastoupení jednotlivými členy 
senátu. Připravit na příští senát a následně hlasovat o statutu komisí a složení. 
 
 
Usnesení : AS PřF žádá předsednictvo senátu o vypracování návrhu statutu komise do příštího 
zasedání senátu. 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
16 0 1 
 
 
K bodu 4: 
Usnesení: AS PřF schvaluje formu pro další zápisy zasedání podle zápisu z 6.3. 2006 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
17 0 0 
 
 
K bodu 5: 
 
Drozd: Informoval o zasedání AS OU, zápis je umístěn na www stránkách OU. Stručně 
informoval o nejdůležitějších bodech ze zasedání: 

• setkání akademické obce 19.4. 2006 v aule OU v době od 15:00-17:00 
• vznik nového studijního a zkušebního řádu 
• informace o sporu volebního a jednacího řádu s novým vysokoškolským zákonem řád 
• informace o stavu schvalování rozpočtu 
• informace o požadavku o navýšení rozvojových koeficientu na zdravotně sociálně 

fakultě 
 
 
K bodu 6: 
Konečná: Informování o výjezdním zasedání 10.4.2006, kterého se zúčastní zástupci senátů – 
Drozd, Vozník. 
 
K bodu 7: 
Konečná: Knihovní rada 21.3. schválila směrnici rektora o doplňování knihovního fondu UK 
OU, která by měla být dále zaslána k připomínkování na jednotlivá pracoviště OU a 
předložena ke schválení na kolegiu rektora 3.4.2006.  



K bodu 8: 
Konečná: Informování o vyřešení situace FRIM PřF. Došlo k nápravě a správnému 
zaúčtování opravy střechy a fasády budovy A z FRIM OU. 
 
 
K bodu 9: 
Vozník: Informoval o programovém prohlášení SK RVS.  
K tomuto materiálu neměl nikdo ze senátoru žádné dotazy. K části o přetěžování interních 
doktorandů  RNDr. Rumpel konstatoval, že na katedře geografie se nic takového neděje.  
 
Usnesení: Senát PřF bere toto prohlášeni na vědomí. 
 
 
K bodu 10: 
Drozd: Informoval o volbách do AS OU 25.4. s tím, že rektor univerzity ještě tyto volby 
oficiálně nevyhlásil.  
Drozd: Navrhuje pozvat ing.Nevludovou na příští zasedání senátů z důvodu informací o 
připravovaném rozpočtu PřF. 
Konečná: Informovala o žádosti studentů zřízení bufetu na PřF. O iniciativě v této aktivitě se 
ze strany AS PřF neuvažuje. 
Rumpel: Máme nástěnku příliš drahou 
Konečná: Žádá členy senátu aby specifikovali do jednoho měsíce dodali předběžné návrhy na 
čerpání rozpočtu senátu. 
Vozník: Informace o podpoře běloruským studentům. Návrh na hlasování o vyjádřeni 
solidarity a připojení k usnesení AS OU. 
Rumpel: Stížnost na vyřízení cestovních příkazu rektorátem. Dotaz na zveřejnění auditu 
rektorátu. 
Hradecký: Stížnost na výuku angličtiny. Špatná rozdělení studentu do skupin. Místo rozdělení 
podle oboru rozdělit podle jazykové úrovně. 
Chlopčíková: Připojuje se ke kritice špatně zvolené formy výuky 
  
 
Usnesení: Připojujeme se k usnesení k AS OU o solidaritě k běloruským studentům 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: Proti: Zdržel se: 
17 0 0 
 
 
 
 
Příští zasedání AS PřF se koná  9.5. 2006 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PřF. 
 
 

V Ostravě, 3.4.2006 
zapsal: Mgr. Jaroslav Knybel   

    
 
verifikoval: RNDr. Petra Konečná, Ph.D. 

  


