
Zápis ze Shromáždění Akademické obce PřF OU  
ze dne 28. 2. 2005 

 
Program:  
 
1. Zahájení - předseda AS PřF OU RNDr. Petr Rumpel, PhD. zahájil Shromáždění Akademické 
obce, přivítal všechny přítomné a jmenovitě členy vedení OU (rektor Doc. RNDr. Vladimír Baar, 
CSc., prorektorka pro studium a vzdělávání Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., prorektor pro 
strategii, organizaci a rozvoj Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.) a PřF OU (děkan PřF Doc. 
RNDr. Petr Šindler, CSc., proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost Doc. PaedDr. Dana 
Kričfaluši, CSc.). 
 
2. Zpráva o činnosti AS PřF OU - předseda AS PřF OU prezentoval základní fakty spojené s 
činností AS PřF:  

• představil složení AS PřF OU a změny ve složení v průběhu funkčního období 
• připomenul nejdůležitější akce a události senátu:  

28.5.2003  
Shromáždění AO PřF – vystoupení kandidáta na děkana Doc. RNDr. Šindlera, CSc. 
Podněty: obnova budovy PřF na ul.30.dubna (Doc. Klimeš), zavedení cizojazyčných přednášek 
na PřF, vytvoření Diskusního fóra AS PřF na www stránkách 

9.6.2003 
Volby děkana: děkanem zvolen Doc. Šindler (pro funkční období 1.10.2003-30.9.2006) 

22.9.2003 
Kritika Evaluace a podnět k provedení kvalitní Evaluace na OU, podnět k vytvoření systému 
uznávání výsledku studia v zahraničí, schválení úprav Řádu doktorandského studia, 
členové studentské komory se dohodli na poskytování konzultací studentům 1.ročníků  

20.10.2003 
Vyřešení problému úschovy dokumentů na vrátnicích PřF 

24.11.2003 
Zřízení Diskusního fóra AS PřF na internetových stránkách PřF 

13.1.2004 
Začlenění jednotlivých pracovníků Ústavu pro výzkum a fuzzy modelování do AO PřF, schválení 
rozpočtu PřF OU, navržení změn Studijního a zkušebního řádu, opětovný apel na vytvoření 
systému pro uznávání výsledku studia v zahraničí, organizace doplňujících voleb do AS OU 

22.3.2004 
Shromáždění AO u příležitosti doplňkových voleb do AS OU 

29.3.2004 
Do AS OU byli v doplňkových volbách zvoleni Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. a Prof. RNDr. Jiří 
Močkoř, DrSc. 

26.4.2004 
Projednání a schválení Roční zprávy PřF OU za rok 2003 

11.10.2004 
Organizace doplňkových voleb do Studentské komory AS PřF a AS OU (9.-10.11.2004), 
doplnění připomínek k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu OU, informace o návrhu na 
zřízení nové katedry na PřF tj. Katedry ekonomiky a managementu 

15.11.2004 



Organizace 2 kola doplňujících voleb do Studentské komory AS PřF (6.-8.12.), projednání 
podnětů z Diskusního fóra, návrhy změn provozní doby UK OU a studoven PřF (hl. Chittussiho) 
 

6.-8.12. 2004 
Volby do Studentské komory AS PřF - byli zvoleni Vratislav Vozník a Martin Mišan 

13.12.2004 
Projednání změn provozní doby UK OU s paní ředitelkou UK, projednání podnětů z DF 

7.2.2005 
Zajištění organizace Shromáždění AO PřF dne 

28.2.2005 
Předložení návrhu na změny provozní doby UK, zejm. studovny na Chittussiho, prezentace 
nového Studijního a zkušebního řádu, projednání podnětů z DF, protest proti postupu vedení OU 
ve věci zřízení centralizovaného pracoviště personalistiky  

• prezentoval obecné cíle AS PřF OU (kromě explicitně daných Zákonem o VŠ): 
spolupodílet se na zvyšování kvality PřF jako vzdělávací a vědecké instituce a tím na 
zlepšování „image“ (z pohledu studentů a vnějšího prostředí) 
• uvedl hlavní oblasti zájmu AS PřF OU (kromě vyplývajících ze Zákona o VŠ a Statutu 

PřF):  
zlepšení Komunikace se studenty – vytvoření zpětnovazebních komunikačních kanálů (viz 
DF), „demokratizace“ řízení PřF – snaha řešit „problémy“, změny Studijního a zkušebního 
řádu  a uznávání výsledků studia v zahraničí (Erasmus), evaluace učitelů, výuky – zvyšování 
kvality, provozní doba UK OU a studovny, úsilí o zlepšení technického vybavení a 
počítačového vybavení na PřF z pohledu studentů, úsilí o zlepšení materiálních podmínek 
studia na PřF z pohledu studentů  
• uvedl další možné aktivity a úkoly AS Přf OU: 
zlepšení povědomí o AS mezi studenty, další zlepšení komunikace s vedením OU, propagace 
Diskusního fóra, provedení dotazníkové akce  na téma spokojenost se studiem na OU a PřF 
(nejen Evaluace), změna volebního řádu děkana (mimořádně komplikovaný), využití 
„emailingu“ k informování AO 
• na závěr svého vystoupení vyjmenoval komunikační nástroje a shrnul silné a slabé 

stránky činnosti AS PřF OU:  
silné stránky - kvalitní komunikace a kooperace s vedením PřF a některými institucemi OU, 
aktivní studentská komora, existence Diskusního fóra jako zdroje podnětů 
slabé stránky - slabé povědomí mezi studenty o činnosti, slabá komunikace v rámci DF 

 
3. Vystoupení předsedy Studentské komory AS PřF OU Martina Mišana , který informoval 
o současné aktivitě Studentské komory AS PřF OU: snaha o vytvoření „relaxační“ místnosti 
v budově A a L, vytvoření „Informační brožury“ pro studenty 1. ročníků PřF ve spolupráci se 
Stavovskou unií studentů, zlepšení povědomí o senátu mezi studenty pomocí DF a nástěnek 
 
4. Vystoupení rektora OU Doc. Baara - vyjádřil uspokojení nad zlepšením komunikace mezi 
Akademickou obcí na PřF, což na celouniverzitním měřítku nefunguje. Dále vyjádřil uspokojení 
nad existencí nového Studijního a zkušebního řádu  a uznávání výsledků studia v zahraničí. Na 
závěr svého vystoupení informoval o volných finančních prostředcích na vědu a výzkum, které 
mohou být šancí pro několik dalších výzkumných záměrů. 
 



5. Vystoupení děkana PřF OU Doc. Šindlera -  shrnul silné stránky fakulty, např. úspěšnou 
akreditaci dalších studijních oborů, dostatek uchazečů o studium na PřF OU, všech 5 
výzkumných záměrů fakulty bylo úspěšně uzavřeno, účast na dalších projektech MŠ a 
grantových agentur, manažerský kurz pro členy vedení kateder (otázka komunikace a efektivního 
řízení), účelové hospodaření a optimistický možný vývoj rozpočtu PřF OU.  
Mezi slabé stránky zařadil např. nedostatek docentů a profesorů na některých katedrách 
(zejména KFGG), což může ohrozit další akreditace na těchto katedrách, dále relativně klesající 
podíl PřF na projektech CEP (přinášející finance do rozpočtu) a oddalování 2. etapy výstavby 
výstavby na Chitussiho ul. 
 
6. Diskuse - přítomní členové vedení odpovídali na anonymní i přímé dotazy, které se týkaly 
například tvorby rozvrhů, nového Studijního a zkušebního řádu, předzápisu do letního semestru a 
volitelných předmětů. Na tyto dotazy odpovídala proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost 
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. a RNDr. Petra Konečná, Ph.D. Obě apelují na všechny 
studenty, ať se v podobných případech obrací na svého pedagogického poradce, případně na 
vedoucí jednotlivých kateder nebo proděkanku pro studium.  
 
V rámci diskuse vystoupil člen Studentské komory AS OU Jan Mach. Vyjádřil nesouhlas SK AS 
OU s průběhem schvalování nového Studijního a zkušebního řádu. Na toto prohlášení reagovalo 
několik členů AO PřF a členů vedení OU. Prorektorka pro studium zdůraznila, že nejasnosti 
kolem způsobu schvalování nesouvisí s kvalitou nového Studijního a zkušebního řádu a že 
způsob předkládání a diskuse v AS OU proběhli podle regulí. Tuto diskusi uzavřel Jan Mach 
prohlášením, že on sám nový SZŘ schvaluje a pouze hájí demokratické principy. 
 
Další dotazy se týkaly anonymity evaluace, finanční situace univerzity, dále knihovny OU a její 
klimatizace, II. etapy výstavby na Chitussiho ul., nově přijatých pracovníků na rektorátě 
(kvestora a personalistu), kapacity parkoviště a schránky na dotazy pro AS PřF OU. 
 
Po zodpovězení těchto dotazů předseda AS PřF OU Shromáždění Akademické obce ukončil a 
poděkoval přítomným za účast. 
 
 
 
Zapsala: Veronika Smolková                                    Verifikoval: RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 
  členka Studentské komory                                                  předseda AS PřF OU 
              AS PřF OU 


