
 
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 26. dubna 2004 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Kalina, Rumpel, Sedláriková, Solárová, 
Šumberová, Treterová, Kubala 
Omluveni: Konečná, Klapcová,  Smolková, Volný 
Nepřítomni: Plášek, Hradecký,  Bucharová, Souček, Vlček, Kalus 
Program: 
1. Předseda AS PřF OU RNDr. Rumpel, Ph.D. přivítal přítomné a seznámil je 

s programem. 
2. Projednání a schválení Roční zprávy PřF OU za rok 2003 – Roční zpráva byla  

jednohlasně  přítomnými senátory schválena.  
AS PřF OU autorům Roční zprávy doporučuje zvážit pro příští zapracování těchto 

kapitol: 
 zařadit rovněž významné publikace za příslušný kalendářní rok,  
 uvádět více konkrétních informací týkající se činnosti kateder a studentů, 
 vytvořit systémovou základnu dat a podkladů pro zpracování zprávy (Erasmus, Publ 

aj.). 
3. Volby do Studentské komory AS PřF OU – vzhledem k tomu, že někteří studenti 

v letošním akademickém roce ukončí svá studia na PřF OU,  je třeba počet členů 
Studentské komory AS PřF OU doplnit. Předběžný termín dodatečných voleb do 
Studentské komory AS PřF OU – říjen 2004. 

4. Přehled financí vynaložených na nákup časopisů a knih – ing. Dušek předložil 
přítomným přehled za Ostravskou univerzitu i za jednotlivé katedry PřF OU.  Bylo 
konstatováno, že v minulém roce činil pokles financí za nákup knih a časopisů 250 000,- 
Kč. V letošním kalendářním roce by se měl nákup knih na jednotlivých katedrách zvýšit 
v souvislosti s navýšením prostředků na katedrách.  

5. Zpráva ze zasedání AS OU – Mgr. Drozd, Ph.D. seznámil přítomné s následujícími 
body: 
 Výroční zpráva OU 
 Složení vědecké rady 
 Změna názvů činností jednotlivých prorektorů 
 Týden neklidu 
 Volba nové ekonomické komise 
 Vznik legislativní komise 

6. Různé: 
• Problematika vypalovačky (viz zápis z března 2004 – „studenti žádají vedení PřF OU o 

zvážení možnosti nainstalovat do studovny PřF OU na 30. dubna vypalovačku“) je v 
řešení. 

• Předseda AS PřF konstatoval po ústních jednáních s panem děkanem, že ne vždy (např. 
vytvoření systému uznávání výsledků studia v zahraničí aj.) je možné požádat o vyřešení 
určitého problému  konkrétní zodpovědnou osobu a proto budou připomínky a požadavky 
adresovány také obecněji na „Vedení PřF“, s tím že děkan PřF vyvolá jednání popřípadě 
pověří konkrétní osobu.    

 
Členové AS PřF OU přejí všem členům Akademické obce úspěšné vykonání zkoušek a 

příjemnou dovolenou 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.  Verifikoval: RNDr.Petr Rumpel, Ph.D. 

jednatelka AS PřF OU                                            předseda AS PřF OU 
       



 
  
 
 
 
 
 


