
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 13. 12. 2004 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Rumpel, 
Solárová, Šumberová, Treterová, Kubala, Smolková, Vozník, Mišan 
Omluveni: Plášek, Sedláriková, Klapcová 
Nepřítomni: Bucharová 
Host: paní ředitelka UK OU – J. Krkošková 
 
Program: 

1. Zahájení – předseda AS PřF OU RNDr. Petr Rumpel, PhD. zahájil prosincové 
zasedání, přivítal paní ředitelku Univerzitní knihovny Jarmilu Krkoškovou, přítomné 
členy AS - zvláště nově zvolené členy Studentské komory, kterým popřál do jejich 
nové činnosti hodně úspěchů. 

2. Změny otevírací doby knihovny OU a studovny na Chittussiho:  
Senát PřF navrhl paní ředitelce UK OU tyto 3 změny, a to na základě posouzení podkladů 
zaslaných paní ředitelkou (viz dokument zaslaný emailem děkanovi PřF a dále předsedovi 
Senátu PřF a členům Senátu PřF: Údržba knihovnického IS T – Series a provoz UK OU): 
Centrální budova UK Bráfova by měla mít otevřeno i v úterý dopoledne takže provozní 
doba bude v úterý 8,00 – 18,00 (naopak pátek jen do 12,00 a pak proběhnou nezbytné 
údržbové práce tj. varianta A3).   
Studovna PřF 30.dubna bude otevřena navíc i v úterý od 8,00 do 20,00 tzv. navržená nová 
společná varianta.  
Studovna Chittussiho bude navíc otevřena také v útery dopoledne tzn. od 8,30 do 17,00. 
Prodloužení otevírací doby zmíněných studoven je podmíněno také zlepšením jejich 
nabídky denního tisku a časopisů popř. dovybavením studoven počítači (i staršími, bez 
speciálního software), které umožní zejména přístup na internet. 
 
Paní ředitelka UK OU  informovala členy senátu o svých návrzích týkajících se otevření 
knihovny a studoven. Informovala rovněž o požadavku rektora na zpracování odhadu 
navýšení nákladů na provoz knihovny OU a studoven při téměř maximálních otevíracích 
časech. Po diskusi paní ředitelka sdělila, že je ochota změnit provozní dobu studovny na 
Chittussiho. Tím by se doba otevření změnila, a to: Po – Čt. od 8,30 do 17 hodin (s 
polední přestávkou), a v pátek od 8,30 do 12 hodin co 14 dnů, přičemž lichý nebo sudý 
pátek by bylo zavřeno. Tato 1. varianta nevyvolává další zvýšení finančních nákladů a je 
nejpřijatelnější.   Zároveň byla navržena i druhá varianta vyvolávající dodatečné náklady, 
tj. že se studovna na Chittussiho nebude v pátky uzavírat a dokonce se prodlouží otevírací 
doba v případě zjištění potřeby ze stran vyučujících a studentů. UK OU pak přijme na 
odpovídající částečný úvazek  další pracovní sílu. Paní ředitelka sdělí senátu PřF 
informace týkající se zvýšených nároků financování 2. varianty. Obě alternativy týkající 
se provozních dob UK a studoven, hlavně na Chittussiho, přednese předseda AS PřF OU 
na Výjezdním zasedání vedení PřF. Senát PřF, vedení OU a vedení PřF se dohodnou poté 
na konkrétním řešení a jeho případném finančním krytí v co nekratší době, tak aby nová 
otevírací doba platila nejpozději od 1.3.2005. 
Paní ředitelka nevznesla žádnou zamítavou připomínku  k návrhu řešení provozní doby 
UK OU na ul. Bráfova a na studovně PřF OU na 30. dubna. Z toho vyplývá, že provozní 
doba bude řešena podle tzv. jedné společné varianty (viz dokument), což znamená navíc 
provoz v úterý dopoledne a zavírací den pátek odpoledne.  

 
Paní ředitelka dále informovala senátory o špatném stavu (zastaralosti) PC ve studovnách a 
požádala senát o podporu při řešení tohoto stavu.  Dále odpověděla na dotazy týkající se 



prodeje kopírovacích karet ve studovně na Chittussiho a zavázala se problém řešit. Rovněž 
byla diskutována problematika převedení časopisů na oborové studovny a doby  potřebné 
k evidenci zakoupených knih.  
Senát PřF bude v rámci svých možností podporovat dovybavení studoven počítači a nákup 
novin a časopisů pro studovny. Finanční náklady budou řešeny iniciováním jednání a 
hledáním zdrojů na úrovni AS OU, vedení PřF a také na úrovni kateder. Předseda AS PřF se 
zavazuje, že vyvolá diskusi, která napomůže dalšímu zlepšení služeb UK OU. 
Členové senátu PřF vyjádřili uspokojení nad zlepšujícím se stavem služeb UK OU a ochotou 
vedení UK OU přistoupit na změny provozní doby UK a studoven dle návrhu senátu PřF. 
 

3. Diskusní fórum -  předseda AS PřF OU s uspokojením konstatoval, že Diskusní 
fórum se aktivovalo. Členové AS PřF OU byli seznámeni s nejčastějšími 
připomínkami a dotazy studentů. Senát PřF považuje připomínky v rámci DF za 
podnětné a průběžně je bude diskutovat. 

4. Zhodnocení voleb do Studentské komory AS PřF OU – předseda AS PřF OU 
poděkoval organizátorům voleb z řad studentů za výbornou a úspěšnou organizaci  
voleb do Studentské komory AS PřF OU. Za práci v senátu a zejména organizaci 
voleb bude členům studentské komory navrženo stipendium. Návrh na udělení 
stipendia zašle předseda senátu (Rumpel) Prof. Vencálkovi, který je předsedou 
stipendijní komise. 

5. Seznámení s činností AS – Mgr. Drozd, Ph.D. informoval přítomné o nejdůležitějších 
problémech, kterými se zabývá v současné době AS OU. Jedná se především o: 

• Připravovanou  evaluaci, které by se studenti měli zúčastnit ve velkém 
počtu. 

• Nové podobě zápisu – o jednotlivých bodech jednání a jejich zařazení do 
zápisu  bude AS OU hlasovat. 

• Pozastavení rekonstrukce budovy na Mlýnské. 
• Principech rozdělování rozpočtu OU – AS žádá nejen schvalování, ale také 

kontrolu rozpočtu. 
• Studijním a zkušebním řádu – změna pravidel, především pro 1. ročníky. 
• Centru celoživotního vzdělávání. 

6. Diskuse 
• AS PřF OU pověřil Mgr. Drozda, Ph.D.,  aby tlumočil dotaz na AS OU – Proč se 

musí za prostředky z grantů nakupovat pouze u vybrané firmy ? 
• Byl vysloven požadavek týkající se vydání Informační brožurky pro studenty 1. 

ročníku, ve které by byli seznámeni s organizací a terminologií vysokoškolského 
studia. Jednalo by se o cca 500 výtisků (max. 10 stran formátu A5).  AS PřF OU 
požádá děkana PřF OU o možnost vyčlenění finančních prostředků na vydání této 
brožurky. Sestavením brožury by byla pověřena  Studentská komora AS PřF OU. 

• Omluva. V minulém zápisu z AS PřF OU se omylem objevil nepřesný  název pro 
plánovanou katedru – opravený název je Katedra managementu a ekonomiky. 
Velice  se tímto prof. Močkořovi, doc. Klimešovi i všem  ostatním omlouváme. 

 
 

AS PřF OU přeje všem svým členům a zaměstnancům  Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity klidné prožití vánočních svátků a do roku 2005 hodně zdraví a mnoho osobních i 

pracovních úspěchů. 
 
 
 



Příští zasedání AS PřF OU bude 7. února 2005 ve 12 hodin v budově OU na Chittussiho ul.- 
Hladnov.  

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


