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Zápis ze zasedání AS PřF OU 9. 11. 2015

Prezenční listina

Přítomni: Červeň, Koníček, Mucha, Rumpel, Smolka, Škarpich, Václavíková, Vajgl,
Žáček J., Žáček M., Živný, Horáček, Kočí, Pyszko, Schenk, Stupka, Žihala, Pomezný
(host), Kamrád (host), Svitanek (host), Mantič (host)

Omluveni: Lenart, Mácha, Nezval, Fric

Přítomných studentů: 6

Přítomných akademiků: 11

Průběh jednání:

1. Václavíková přivítala senátory i hosty z CIT a poděkovla jim za ochotu se jednání
zůčastnit i přesto, že požadavek jim byl předán pouze několik dnů předem. Sdělila
senátorům, že Kolář složit svůj mandát v AS PřF a náhradníkem dle pravidel je
Fric, který se z dnešního jednání omluvil.

2. Václavíková požádala Smolku, který kompletoval podklady pro jednání se zá-
stupcii CIT, aby vedl diskusi.

Před samotnou diskuzí upozornil Smolka, že některé dotazy nejsou možná v kom-
petenci CIT, ale osob odpovědných za dané oblasti (např. prorektorka pro stu-
dium). Vysvětlil zástupcům CIT, že senátoři zasílali jednotlivé dotazy a návrhy na
zlepšení databázových systémů, které univerzita používá, a rádi by se zástupci
CIT prodiskutovali, které věci je možné/reálné měnit/ovlivňovat.

Smolka otevřel diskusi k jednotlivým návrhům senátorů:

• Připravenost portálu pro E-volby:
Zástupci CIT uvedli, že by bylo nutné konkretizovat požadavky, takto po-
ložená otázka neumožňuje zhodnotit zátěž a bezpečnost systému. V minu-
losti probíhaly volby do kolejní rady, takže v principu to možné je.

• Zpřístupnění závěrečných prací na portále theses.cz
Některé práce obsahují citlivé údaje (např. kazuistiky v pracích lékařské
fakulty), toto by bylo nutné filtrovat. Zároveň je to spíše otázka na prorektorku
pro studium, technicky to možné je. S publikováním na theses.cz je ještě
komplikace v podmínkách Theses - lze publikovat buď vše nebo nic, výjimky
nejsou povoleny.

• Povinná evaluace (aby si student mohl zapsat předměty do dalšího semestru,
musel by evaluovat s možností tlačítk „nechci se zúčastnit evaulace.“ Takovou
věc nutno synchronizovat s aktivitami pedagogické fakulty, viz. zápis ze
zasedání kolegia rektora ze září 2015.)
Zástupci CIT odpověděli, že se jedná o problém s evidencí kdo se účastnil,
ztratila by se anonymita vyjadřování.
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• Možnost evaluace pro absolventy, možnost evaluace celého studia:
Zde je to spojeno s problémem se zánikem přístupu do portálu při ukončení
studia, bylo by možné umístit na portál absolventů. Po zaslání oficiální žá-
dosti je možno zpracovat projekt.

• Umožnit fultextové vyhledávání v databázi závěrečných prací:
Teoreticky možné je, ale obrovská zátěž na hardware, vyžadovalo by velké
finanční prostředky na posílení kapacity. Je otázkou, zda se data skutečně
tak využívají, že tato investice by byla rentabilní.

• Možnost vytvoření datového uložiště pro závěrečné práce a jejich přílohy
(jsou to vědecká data, která se často ztratí).
Velké finanční nároky na nákup a správu disků. Nutno definovat, jaká data by
byla zálohována (např. z Fakulty umění jsou přílohy často videa ve vysokém
rozlišení – obrovské objemy).

• Možnost exportovat harmonogram akademického roku do formátu iCal pro
přímý export do kalendářů (podobně jako rozvrhy a zkoušky):
Problém se zdrojovými daty, ty jsou pouze ve formátu pdf – pokud z rekto-
rátu dodají data v potřebné podobě, není to problém.

• Technická podpora nových forem vzdělávání (např. videopřednášky s pro-
storem pro komentáře od studentů):
V dohledné době se neuvažuje

• Základní údaje o studentovi doplnit o název práce a jméno školitele:
Problém se zásahem do portálu, který je licenčně z univerzity v Plzni – poslat
konkrétní požadavek, bude osloven dodavatel, jestli je možno provést v rámci
běžné placené ”údržby“ systému.

• PUBL2 má při prohlížení extrémně pomalou odezvu:
V současnosti se pracuje na nové verzi, ta by měla být rychlejší a doplněná
o nové funkce atd.

• Možnost filtrace „nestudijních“ hromadných emailů:
Problém přístupových práv. Pokud má daná osoba povolení posílat hro-
madné emaily, není se současnou architekturou systému možno zavést fil-
trování podle kategorií. O problému se diskutuje s osobami, které posílají
velké množství nevyžádané pošty, vznikají pak problémy s přehlédnutím
důležitých mailů.

• Doplnění tlačítka Klasifikační práce v levém šedém pruhu v nabídce Pro-
hlížení.
Tlačítko není umístěno úmyslně, aby byli uživatelé směřování přímo na sys-
tém DIPL.

• Automatické přidělování e-mailove aliasů ve formě jmeno.prijmeni@osu.cz
doktorandům a doktorandská role na portále.
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Řešitelné na jednotlivých katedrách přidělením kódu zaměstnance dokto-
randům, tím pádem by získali učitelskou úroveň přístupu na portál.

• Možnost přepínat mezi starým a novým skinem na portále.
Kontraproduktivní z hlediska svižnosti běhu portálu. Došlo by ke zvýšení
zátěže.

Pracovníci CIT opustili zasedání. Václavíková a Rumpel opustili zasedání.

3. Různé:

• Smolka otevřel tématiku transparentnosti při udělování cen rektora při pří-
ležitosti Akademického dne, na příštím zasedání, kterého se bude účastnit
děkan by mu rád položil tuto otázku: Jaký je procesní postup při navrho-
vání a schvalování studentů pro „Cenu rektora“? KIP navrhl studenta, vše
předal v termínech a dle instrukcí. Nikdy jsme neobdrželi zpětnou vazbu
a tom, že studentovi není tato cena udělena, jsme se dozvěděli až na sa-
motném Akademickém dni, kdy byly tyto ceny udělovány. V této situaci
nevím, proč k vyřazení studenta došlo. Absenci zpětné vazby považuji za
netransparentní.
Přítomní senátoři návrh na položení otázky jednohlasně podpořili.

• Na vyzvání Horáčka přečetl host za AS OU Michal Mantič směrnici děkanky
2/2013, článek 6 bod 3. Na příštím zasedání, kde bude děkan přítomen,
bychom se rádi zeptali na důvody pro úplný zákaz vstupu psů do prostor
PřF a jestli by bylo možné úplný zákaz nějak zmírnit.

• Horáček informoval přítomné senátory o podobě připravované ankety týka-
jící se zavedení unisex záchodů při rekonstrukci budovy A. Anketa proběhne
formou fyzického hlasování v prostoru vstupu do budovy A. Respondenti
budou odpovídat na otázku: „Byli byste pro zřízení, mimo klasických, také
unisex záchodů při připravované rekonstrukci budovy A?“ Nabízené odpo-
vědi budou ano/ne/je mi to jedno. Senát vzal na vědomí.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 11. ledna 2016 od 13:00 v zasedací
místnosti KFG, Chittusiho ul.

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF

Verifikoval: Pavel Smolka, AS PřF
Ostrava, 23. listopadu 2015
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