
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 26. 2. 2007

Přítomni: 
Komora akademických pracovníků: Daňková, Sedláriková, Šumberová, Treterová, Dušek,
Fojtík, Hradecký, Janeček , Kalina, Maršálek, Slovák 
Studentská komora: Chlopčíková, Peřinová , Kubala , Pučok, Vajgl, Vozník
Omluveni: Dolný, Mišík
Hosté: Kričfaluši, Konečná, Šaloun

Program:

1. Příprava Shromáždění akademické obce PřF OU
2. Informace z porad vedoucích kateder
3. Volba ekonomické komise
4. Představení nových proděkanů
5. Různé

K bodu 1:

Předseda Senátu seznámil s osnovou prezentace připravované na Shromáždění akademické
obce.  Akademická obec bude seznámena s činností Senátu v roce 2006. Termín Shromáždění
bude upřesněn po dohodě s novým vedením PřF OU.
K bodu 1 nebyly připomínky a nebyly stanoveny úkoly.

K bodu 2:

Předseda Senátu informoval o závěrech z porady kolegia děkana a z porady vedoucích
kateder, konaných ve dnech 19. a 26. února. Podrobněji budou akademičtí pracovníci
seznámeni na poradách kateder, studenti mohou čerpat informace ze zápisu z porad. 
K bodu 2 nebyly připomínky a nebyly stanoveny úkoly.

K bodu 3:

Z důvodu odstoupení dvou členů ekonomické komise Senátu, se Senát dohodl na volbě nové
ekonomické komise. O tom zda proběhne volba ekonomické komise na tomto zasedání
proběhlo hlasování.

AS PřF souhlasí s volbou ekonomické komise.

Průběh hlasování: Schváleno
Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 4



Stávající členové ekonomické komise M. Šumberová a I. Janeček informovali Senát o
zkušenostech s prací komise v uplynulém období. Vyjádřili pochybnost o smyslu komise a
přesvědčení, že komise nemá dostatečný mandát pro jednání s vedením fakulty.
Maršálek a Slovák považují činnost komise za užitečnou a materiály připravené komisí za
podnětné.
Předseda Senátu oslovil jednotlivé členy Senátu, zda jsou ochotni v ekonomické komisi
pracovat. Ochotu v komisi pracovat vyjádřili studenti: Pučok, Vajgl a Vozník. Vzhledem
k tomu, že nikdo z akademických pracovníků v ekonomické komisi pracovat nechtěl, komise
zvolena nebyla. 
K bodu 3 nebyly stanoveny úkoly.

K bodu 4:

Nová děkanka PřF doc. Kričfaluši představila nové proděkany. 

Mgr. Petra Konečná, Ph. D.
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání 

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph. D.
Proděkan pro vědu a vnější vztahy

Vyjádření Senátu:
Senát bere na vědomí výběr nových proděkanů PřF děkankou doc. Kričfaluši.
K bodu 4 nebyly stanoveny úkoly.

Různé:
Senát oslovil nové vedení PřF OU především v těchto otázkách
Chittusiho 2
Dotazy zástupců geografických kateder směřovaly k současnému stavu a budoucnosti nové
budovy.
Křičfaluši, Šaloun: Vedení připravuje s předstihem materiály pro možné vypsání projektu
(programu) ministerstvem (MŠMT). Na přípravě projektu se budou podílet zejména katedra
biologie, fyziky, chemie a Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Vybavení budov
(především přístrojové) je plánováno z operačních programů EU. Koordinátorem pro přípravu
materiálů byl stanoven doc. Špunda. Připravená projektová dokumentace bude využita (počítá
se pouze s drobnými změnami).
Obě strany vyjádřily přesvědčení, že je nutná vzájemná informovanost a doc. Kričfaluši
přislíbila zvýšit informovanost jak Senátu, tak i pracovníků kateder.
Fond na podporu projektů VaV PřF OU
Šumberová: V letošním roce nebyl termín pro podání projektu jasně stanoven, resp. vyhlášení
nebylo s dostatečným předstihem. 
Šaloun: Podmínky jsou jasně stanoveny směrnicí děkana. V letošním roce je termín pro
podávání návrhu stanoven na 12. 3. 2007. Doc. Šaloun informoval o hodnocení projektů za
uplynulý rok. 
Web, portál, PR
Křičfaluši, Šaloun: Vedení fakulty jedná s CIT o parametrech fungování webu, portálu a
napojených aplikací (PUBL apod.). Hledá se konsensu o tom, které informace (dokumenty)
mají být umístěny na webu a které na portálu. Panuje shoda, že přístup  k informacím má být
komfortní a že informace mají být zveřejňovány včas a na adekvátních místech. Nová



pracovnice pro PR dostala za úkol zpracovat rešerši současného stavu a připravit návrhy
změn. Vedení přislíbilo nápravu v tomto směru do tří týdnů.
Doc. Šaloun objasnil motivace vedoucí ke zpracování výroční zprávy fakulty v anglickém
jazyce. Dále informoval o plánu na prezentaci fakulty (kateder) ve fakultních „Listech“
s periodicitou 1-2 měsíce.
Doc Kričfaluši vyjádřila přesvědčení, že klíčovým zdrojem informací pro potenciální zájemce
o studium je internet (webové stránky fakulty), nevyloučila možnost prezentace fakulty jinou
vhodnou formou. 
Jistou formou prezentování je také publikační činnost akademických pracovníků. Vedení
fakulty apeluje na včasné zanášení informací o publikacích do PUBLu. Nově bude také
součástí zprávy o pracovní cestě.
Doc. Šaloun informoval o možnostech editace fotografií akademických pracovníků na
webových stránkách.

Příští zasedání AS PřF bude stanoveno dodatečně (dle potřeby) a bude včas a vhodně
oznámeno. 

V Ostravě 26. 2. 2007 
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Rozdělovník:
Děkan PřF OU
Proděkani PřF OU
Senátoři
Pracovníce pro PR PřF OU (umístění na Portál)


