
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 13. ledna 2004 
Přítomni: Drozd, Dušek, Habiballa, Hradecký, Kalina, Peter, Rumpel, Solárová, Šumberová, Kubala, Smolková, 
Souček, Sedláriková, Bucharová, Klapcová, Vlček 
Omluveni: Konečná, Volný 
Nepřítomni: Fojtík, Plášek, Kalus  
 
Program: 

1. Předseda AS Mgr. Rumpel, Ph.D. přivítal přítomné a popřál jim v novém oce hodně zdraví, pracovních i 
osobních úspěchů.  

2. Ing. Peter, CSc. informoval o výjezdním zasedání Kolegia děkana, které se konalo v prosinci 2003 v 
Rožnově pod Radhoštěm. Vyzvedl především informace o kategorizaci nákladů (prof. Močkoř), problému 
vkládání dat do PUBLu (doc. Špunda) a počtu přijatých studentů (doc. Kričfaluši).  

3. Nominace ing. Treterové – vzhledem k tomu, že byl ing. Petre CSc. pověřen děkanem PřF OU vedením 
katedry chemie na jeden rok (od 1.1. 2004 do 31.1. 2004), nemůže setrvat ve funkci člena AS PřF OU. Na 
jeho místo byla nominována ing. Eliška Treterová, která ve volbách do AS PřF OU (2003) byla počtem 
volebních hlasovacích lístků první náhradnicí do AS PřF OU.  

4. Začlenění členů Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Na základě žádosti Prof. Ing. Viléma 
Nováka, Dr.Sc., ředitele ÚVAFM, a ostatních pracovníků tohoto ústavu, byli tito pracovníci začleněni 
podle čl.2, ods. K Jednacího řádu Akademického senátu PřF OU do Akademické obce PřF OU.  

5. Informace o zasedání AS OU – Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. informoval o posledním zasedání AS OU. Z 
jednání zdůraznil především informace týkající se:  

• přípravy evaluace,  
• návrhu na zvýšení hodnoty stravenek  
6. Informace o diskusním fóru – předseda AS PřF OU konstatoval, že diskusní fórum, které bylo založeno 

na web stránkách AS PřF OU, není prozatím členy Akademické obce PřF využíváno.  
7. Diskuse:  
• AS PřF OU pověřuje Mgr. Drozda, Ph.D., aby zjistil v AS OU bližší informace týkající se evidence vědy 

a výzkumu v docházkovém listě. AS PřF OU by zajímalo, zda se jedná o Normy VŠ či interní předpis OU. 
AS PřF rovněž žádá paní tajemnici PřF OU Ing. Ivetu Nevludovou o vysvětlení podstaty tohoto nového 
přístupu k vedení evidence.  

• Byl vznesen dotaz na knihovnu OU, proč se při posílání upomínek o zápůjčce knih nevyužívá E-
mailových adres a proč chodí upomínky zaměstnancům v tištěné podobě. AS PřF OU žádá vedení 
knihovny o sdělení stanoviska resp. vysvětlení.  

• AS PřF OU žádá pana děkana PřF OU, aby se zasadil o dodržování pracovní doby na vrátnici v budově K 
PřF OU na Hladnově. Členové AS PřF OU byli informování o několika případech, kdy byla budova K 
zavřena již před ukončením pracovní doby popř. byli studenti i akademičtí pracovníci vyzýváni k opuštění 
budovy před ukončením pracovní doby na vrátnici.  

• AS PřF OU upozorní DPMO na situaci, kdy dochází opakovaně k přeplnění dopravních prostředků mezi 7 
– 9 hodinou ranní (přeprava na Hladnov) z důvodu zprovoznění další budovy PřF OU na Hladnově.  

• Předseda AS PřF OU pověřil členy Studentské komory AS PřF OU promýšlením event. změn Studijního 
řádu. Připomínky ke Studijnímu řádu a dotazy budou směřovány na paní proděkanku pro studium AS 
PřF OU, která byla předsedou AS PřF OU přizvána na zasedání senátu dne 1.3.2003. 

 
 

 
Příští zasedání AS PřF OU se bude konat 1. března 2004 ve 13 hodin v zasedací místnosti 

Děkanátu PřF OU.  
 

 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.                 Verifikoval: Mgr.Petr Rumpel, Ph.D. 
               jednatelka AS PřF OU        předseda AS PřF OU  
 


