
Zápis z jednání AS PřF OU ze dne 19. září 2005 
 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Sedláriková, 
Solárová, Šumberová,  Treterová, Kadlec, Bajer, Vozník, Mišan, Chlopčíková 
Nepřítomni: Plášek, Kalakay 
Omluveni: Rumpel, Ottmar 
 
Hosté: ing. Nevludová – tajemnice PřF OU 
 
Program: 

1. Místopředseda AS PřF OU, Mgr. Jan Hradecký, Ph.D., uvítal hosty a senátory a 
seznámil je s programem jednání AS PřF OU. 

2. Informace o průběhu voleb do Studentské komory AS OU – doplňujícími volbami 
byl do AS OU zvolen Antonín Dobeš.  

Mgr. Hradecký, Ph.D. poděkoval zástupcům studentské komory  AS za bezproblémový 
průběh voleb. 
3. Informace z AS OU:  

- Mgr. Hradecký, Ph.D. jménem AS PřF OU poblahopřál  Mgr. Pavlu 
Drozdovi, Ph.D. ke zvolení předsedou AS OU.  

- Mgr. Drozd, Ph.D. informoval o rozpravě AS OU k Dlouhodobému záměru 
činnosti OU na období 2006 – 2010. Upozornil na fakt, že je třeba tento plán 
dopracovat a projednávat na dalším zasedání AS OU. 

- Mgr. Drozd, Ph.D. seznámil přítomné s hlavními body rozpravy AS OU 
týkající se čerpání finančního fondu OU. 

4. Informace z porady VK – místopředseda AS PřF OU informoval o hlavních bodech, 
které byly předmětem jednání porady vedoucích kateder, a to: 

- Dlouhodobý záměr činnosti OU na období 2006 – 2010. K tomuto bodu byla 
rozeslána aktuální verze.  

- Ekonomická rozvaha jednotlivých fakult OU. 
- Akreditace strukturovaného studia. 
- Evaluace – je potěšitelné, že PřF OU měla nejvyšší účast studentů (19%) ze 

všech fakult OU. Zásluhu na tom mají také studenti AS PřF OU, kteří aktivně 
podporovali účast studentů na evaluaci. Zástupci AS OU i AS PřF OU jim za 
tuto záslužnou činnost vyslovili poděkování. 

- Na poradě VK bylo oznámeno, že prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc. Bude 
pracovat v Radě VŠ i další funkční období. 

- Ve dnech 15. – 17. 12.2005 proběhne výjezdní zasedání vedoucích 
pracovníků PřF OU – za AS PřF se akce zúčastní předseda 
(místopředseda) + zástupci studentské komory a zástupce AS OU (dr. 
Drozd).  

 
5. Harmonogram voleb do AS PřF OU – dnem 30. října 2005 bylo provedeno 

vyhlášení voleb do AS PřF OU. V rámci plánování voleb bylo stanoveno: 
- Byla sestavena volební komise ve složení: Šumberová (předseda), Rumpel, 

Plášek, Konečná, Fojtík, Vozník a Chlopčíková. 
- Termín přihlášení kandidátů a sestavení kandidátní listiny – do 5. prosince 2005 

do 1200 hodin. Na webu budou zveřejněny kandidátní listina způsob a 
harmonogram voleb 

- Termín vyvěšení kandidátní listiny – 7. prosince 2005 



- Volba do AS PřF OU proběhne v termínu 20. a 21. února 2006, volby proběhnou 
pravděpodobně klasickou formou, předběžně se bude uvažovat i o formě 
elektronické (Hradecký, Šumberová). 

 
6. Ing. Nevludová  seznámila senátory s problémy, které souvisejí s kompetencemi mezi 

Ostravskou univerzitou a její Přírodovědeckou fakultou, a to především v ekonomické 
oblasti, např.: 

- Účtování nákladů projektů – jedná se o faktury, cestovní příkazy aj. Podle VŠ zákona 
mají právo nakládat s přidělenými finančními prostředky jednotlivé fakulty. 
V současné době však dochází opakovaně k zasahování práv do jednotlivých fakult, 
přitom PřF platí rektorátu za služby v rámci Priorit I 15 152 tis. Kč za rok 2005. Chybí  
systémové řešení problému kvestorem OU. 

- Služby rektorátu jsou v současné době nastaveny tak, že spíše komplikují činnost 
řešiteli projektu a akademickým pracovníkům fakulty, v žádném případě jim práci 
neusnadňují. Určitým řešením by mohlo být převzetí některých ekonomických 
činností z Rektorátu na fakultu.   

 
AS PřF OU nesouhlasí s dalším zasahováním do práv a chodu fakulty pracovníky 
rektorátu. Bylo odhlasováno 94% přítomných senátorů (1 se zdržel hlasování), aby  byla 
ing. Nevludová pověřena vypracováním návrhu na převzetí některých ekonomických 
činností fakultou. Zpracovaný návrh musí obsahovat stránku metodickou i finanční.  
 
7. Různé: 
• Vratislav Vozník informoval o stavu Informativní příručky pro studenty 1. ročníku 

PřF OU. 
• Bylo konstatováno, že Diskusní fórum AS PřF OU se stává aktivní, studenti si zvykají 

se tohoto fóra zúčastňovat. 
• Rozpočet AS PřF OU – tajemnice fakulty předloží přehled čerpání rozpočtu – budou 

přiděleny mimořádné odměny studentům, kteří se zasloužili o aktivní průběh evaluace, 
tvorby Příručky apod.  

• Studenti připomínají, že na Portálu se objevují neaktuální sylaby přednášek a 
seminářů. Tuto záležitost je třeba projednat s příslušným vyučujícím, popř. s VK. 

• Bufet na Chittussiho – zatím se jeho otevření oddaluje do doby vybudování odpadu. 
• Prostory pro studenty na Chittussiho – budou přivezeny nové židle do stávajících 

prostor. 
• CD – propagační materiál fakulty. AS PřF OU se domnívá, že daný materiál je 

absolutně nevhodný k prezentaci a žádá jeho okamžité stažení (staré materiály, 
nevhodná prezentace). Problematika prezentace fakulty a univerzity bude také (podle 
slov V. Vozníka) předmětem pracovní skupiny na rektorátě. 

•  Byla schválena změna Studijního a zkušebního řádu, především týkající se průměru 
závěrečných zkoušek. Podrobnější informace jsou zveřejněny v zápisu AS OU.  

 
Zasedání AS PřF OU bude 5. 12.  2005 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu PřF OU. 
 
 
 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.      Verifikoval: Mgr. Jan Hradecký, Ph.D. 
  jednatelka AS PřF OU   místopředseda AS PřF OU 


