
Zápis z jednání AS PřF OU ze dne 5. prosince 2005 
 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Sedláriková, 
Solárová, Šumberová, Treterová, Bajer, Vozník, Mišan, Chlopčíková, Ottmar 
Nepřítomni: Kalakay,  Kadlec, 
Omluveni: Plášek, Rumpel 
 
Hosté: ing. Nevludová – tajemnice PřF OU 
 
Program: 

1. Místopředseda AS PřF OU, RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., uvítal hosty a senátory a 
seznámil je s programem jednání AS PřF OU. 

 
2. Ing. Nevludová seznámila senátory s pracovním materiálem, který vypracovala na 

základě minulého jednání AS PřF OU. Materiál obdrželi senátoři v písemné podobě 
k prostudování a týká se především problémů v procesu účetnictví na OU. Ing. 
Nevludová ve svém materiálu nabízí dvě varianty řešení.  
AS PřF OU žádá vedení PřF OU, především děkana fakulty o vyjádření stanoviska  
k dané problematice do 19.12.2005.  

3. Volby do AS PřF OU – předsedkyně volební komise, Mgr. Monika Šumberová, 
uvedla, že k 5.12.2005 se přihlásilo za kandidáty do AS PřF OU na příští volební 
období celkem 25 zájemců, z toho 21 z řad akademických pracovníků. Vzhledem 
k malému počtu přihlášených studentů  se prodlužuje termín podání přihlášek za 
kandidáty do AS PřF OU (pro studenty i akademické pracovníky) do 6. ledna 
2006. AS PřF OU apeluje především na studenty, aby se ucházeli ve větší míře o 
aktivní zastoupení v AS PřF OU. Předsedkyně volební komise zajistí aktualizace 
termínů na vyvěšených plakátech a na webu fakulty. 

4. Výjezdní zasedání PřF OU – počet členů AS PřF OU na toto zasedání byl navýšen, 
takže se ho zúčastní Dr. Rumpel, Ph.D., Dr. Drozd, Ph.D. studenti V. Vozník a M. 
Bajer. Výjezdní zasedání se uskuteční v termínu 15. až 17. 12. 2005.  

5. Informace o čerpání účtu AS PřF OU – místopředseda AS PřF OU informoval 
přítomné o čerpání účtu AS PřF OU. Jeho hlavní položky byly: 

- Cestovní úhrady pro studenty, kteří se zúčastnili konference ACSA na VÚT v Brně.  
- Odměna za sestavení Brožury pro 1. ročníky (V. Vozník) 
- Tisk Brožury 
- Odměna členům AS PřF OU za jejich aktivní práci v roce 2005. 
6. Informace z Kolegia děkana – veškeré informace lze najít na příslušných www 

stránkách. 
7. Různé: 

- Vzhledem k tomu, že končí volební období stávajícího AS PřF OU, bude nutno svolat 
Shromáždění Akademické obce. Předběžný termín je stanoven na 15. února 2006 od 13 
hodin. 

- Ing. Dušek informoval přítomné o průběhu Zasedání knihovní rady, na kterém byl 
předjednán rozpočet knihovny na příští rok. Ředitelka knihovny žádá o místo ekonoma – 
toto bylo Knihovní radou schváleno. 

- Informace z Konference CENTRA VUT v Brně podali její účastníci – Kateřina 
Chlopčíková a Michal Baier, kteří závěry konference shrnuli do otázek směrem k AS PřF 
OU: 



a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Existuje možnost spolufinancování grantů, kterých se zúčastní studenti? AS PřF OU 
navrhuje, aby oddělení pro vědu a výzkum PřF OU zasílalo informace o grantech 
také studentské komoře AS PřF OU.  
Nelze zlepšit úroveň www stránek PřF OU?  AS PřF OU navrhuje studentům, aby 
veškeré náměty předkládali AS PřF OU, který je postoupí příslušným odborníkům. 
Závěry evaluace na OU. Studentům bylo sděleno, že dotazník k evaluaci sestavovali 
příslušní odborníci z PdF OU. Je na studentech, aby se evaluace zúčastňovali (v zájmu 
jich samotných, ale také v zájmu vyučujících).  
Přidělování kompetencí studentům, kteří jsou členové AS PřF OU – kompetence 
studentů jsou dány Jednacím řádem AS PřF OU a VŠ zákonem. Členům Studentské 
komory AS PřF OU bylo doporučeno, aby sepsali za spolupráce s akademickou částí 
senátu informační materiál týkající se postavení a pravomocí členů Studentské 
komory.  
Vyhrazení místnosti pro studenty z řad členů AS PřF OU – bylo by možné v rámci 
rozvrhu vyhradit jednu učebnu, která pro tyto účely v rozvrhu zablokována. Náměty 
posílat předsedovi nebo místopředsedovi AS. 

 
 

Příští zasedání AS PřF OU bude v lednu 2006 (termín bude upřesněn později). 
 
 

Akademický senát PřF OU děkuje všem kolegům za spolupráci v roce 2005, přeje 
krásné vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2006. 

 
 
 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.      Verifikoval: RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 
  jednatelka AS PřF OU   místopředseda AS PřF OU 


