
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 2. května 2005  
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Rumpel, 
Sedláriková, Solárová, Šumberová, Treterová, Klapková, Kubala, Vlček, Mišan 
Omluveni: Plášek, Smolková, 
Nepřítomni: Bucharová, Vozník 
Hosté: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. – proděkanka pro studium, Ing. Iveta Nevludová, 
tajemnice PřF OU, studenti Milan Kalakay, Kateřina Chlopčíková, Pavel Kadlec, Pavel 
Kubizňák. 
 
Program: 

1. Zahájení – předseda AS PřF OU RNDr. Petr Rumpel, PhD. zahájil zasedání AS PřF 
OU a seznámil přítomné s programem. 

 
2. Personální otázky – vzhledem k tomu, že někteří členové Studentské komory AS PřF 

OU studují poslední ročník, rozhodli se po tomto (květnovém) zasedání  odstoupit. Na 
jejich místa nastoupí studenti voleni ve volbách do Studentské komory AS PřF OU. 
Odstupující studenti a jejich náhradníci: 

• Veronika Smolková, na jejíž místo nastoupí Aleš Otmar, 
• Monika Klapková, na jejíž místo nastoupí Milan Kalakay, 
• Jan Kubala, na jehož místo nastoupí Kateřina Chlopčíková 
Prozatím se nerozhodli Martin Vlček a Marcela  Bucharová. Pokud by odstoupili i oni, 
dalšími náhradníky v pořadí jsou Pavel Kubizňák a Pavel Kadlec . 
AS PřF OU děkuje všem odstupujícím studentům za dobře vykonanou práci a přeje jim 
mnoho úspěchů ve studiu i dalším životě.  AS PřF udělí studentským senátorům 
stipendia za aktivní práci v AS. 
3. Roční zpráva PřF OU – s návrhem znění Roční zprávy PřF OU byli již senátoři 

seznámeni dříve. Obsah zprávy byl přijat AS PřF OU bez připomínek. K přijetí Roční 
zprávy proběhlo hlasování: 

  
Pro přijetí 17 členů AS PřF OU 
Proti přijetí 0 členů AS PřF OU 
Zdržel se 0 členů AS P5F OU 
 
Roční zpráva PřF OU za rok 2004 byla jednohlasně přijata všemi přítomnými senátory.  
 

4. Studijní a zkušební řád – k diskusi ohledně Studijního a zkušebního řádu byla 
přizvána Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., která zodpověděla senátorům na dotazy, 
týkající se: 

• Registrace a odregistrace – především v souvislosti s finančními poplatky. Paní 
proděkankou byla přislíbena úprava ve smyslu bezplatné registrace a deregistrace 
určitého počtu (pravděpodobně tří) předmětů. Zároveň bylo apelováno na studenty, 
aby dobře zvážili, které předměty si při předzápisu zvolí, aby později nedošlo 
k nežádoucím kolizím a odregistrování. 

• Členové AS PřF OU by přivítali, kdyby byl rozvrh na ZS sestaven až v září a zápis 
k Akademickému roku byl realizován po semestrech, nikoli pro oba semestry 
najednou. 

AS PřF OU bere  na vědomí Studijní a zkušební řád. 
 



5. Projednání připomínek Diskusního fóra – na Diskusním fóru AS PřF OU bylo 
vzneseno několik dotazů týkajících se Erasmu.  

•  Téma „Technika“ – AS PřF OU žádá Mgr. Malčíka (ředitele CITu) aby pověřil 
pracovníka, který bude zodpovídat za řešení problémů (někdy i formou odpovědi či 
vysvětlení) nastolených na Diskusním fóru AS PřF. Bylo konstatováno, že 
komunikace v rámci HELPDESKu je pomalá a nepružná, systém je složitý.  

• Monika Klapcová seznámila přítomné s připomínkami a návrhy studentů, které byly 
vhozeny do schránky AS PřF v mezipatře budovy A. Jedná se o tyto připomínky: 

- Přidat pracovnici na studijní oddělení PřF OU a rozšířit úřední hodiny. Tato 
připomínka bude projednána s vedením PřF.  

- Začínat výuku později než v 7.30 a posílat více informací hromadnými E-maily (např. 
informace o zrušení přednášek, informace ze studijního oddělení ohledně skončení 
kontroly indexů apod). AS PřF konstatoval, že není reálné omezit časový rámec výuky 
zejména z rozvrhových důvodů. Hromadné emaily je možno rozesílat, avšak je na 
studentech aby aktivně pracovali s vlastními emailovými schránkami. Existují rovněž 
elektronické Nástěnky kateder (na stránkách PřF), kde se všechny potřebné informace 
mohou zveřejňovat. Problém je na straně vyučujících pokud „Nástěnky kateder“ 
nevyužívají k informování studentů. Studenti musí pak sami vyučujícího požádat, aby 
zde informace vyvěšoval. Předseda AS PřF vyzve Vedoucí kateder, aby informovali 
vyučující o možnosti komunikace se studenty přes nástěnky kateder .  

- Návrh zřídit kolárnu se zajištěným vstupem na ISIC kartu. AS PřF provede šetření 
(např. anketou na Diskusním fóru) zda je o takovouto službu opravdu dostatečný, 
přiměřený zájem mezi studenty. Faktem je, že není možné se vážně zabývat zřízením  
kolárny na obou budovách PřF (30.dubna, Chittussiho) pro několik málo studentů. 
Prozatím navrhujeme cyklistům individuální řešení dle konkrétní situace.      

 
6. Rozpočet PřF OU – tajemnice PřF OU seznámila přítomné s metodikou návrhu 

rozpočtu a stručně objasnila některé body (návrh znění obdrželi senátoři již 14 dnů 
před zasedáním AS PřF OU). Zároveň zodpověděla na dotazy, týkající se: 

• Finanční příspěvek pro AS PřF OU – na červnovém zasedání bude sestaven plán 
hospodaření s přidělenými prostředky.  

• Změna značení – jedná se o ucelený a jednotný informační systém – cílem je 
sjednotit značení s budovou na Hladnově. 

• Studentům bylo nabídnuto, aby veškeré požadavky (opírající se o analýzy problému) 
předávali tajemnici písemně. 

• Problematika zatemnění K101 – netýká se PřF, ale rektorátu. 
• Bude zahájena vstupní diskuze ke změně pravidel rozdělování rozpočtu 

proběhne na příštím zasedání. 
• Stipendijní fond – je mimo rozpočet OU. 

K přijetí Rozpočtu PřF OU na rok 2005  proběhlo hlasování: 
  
Pro přijetí 12 členů AS PřF OU 
Proti přijetí 0 členů AS PřF OU 
Zdržel se 5 členů AS P5F OU 
 
Rozpočet PřF OU pro rok 2005 byl schválen  nadpoloviční většinou všech členů AS PřF 
OU. 
 

7. Evaluace – Dr. Drozd  informoval o obsahu celkového hodnocení Evaluace, která 
proběhla v únoru tohoto roku. AS OU byla pozitivně hodnocena, ale připomínkována: 



• 7% účast studentů má nevypovídající hodnotu a silně získané výsledky zkresluje. Je 
potěšitelné, že relativně nejvyšší účast (15%) měla PřF OU. 

• Neúčast odrážela stanovisko některých fakult k evaluaci. Do budoucna je potřeba 
zvýšit informovanost o připravované evaluaci a o jejích důsledcích.  

• Evaluace by měla mít motivační náboj a v žádném případě by neměla být povinná. 
• Z ankety vyplynulo, že studenti jsou přesycováni vyplňováním různých formulářů, na 

druhé straně jsou málo informováni o svých povinnostech. 
 

8. Různé 
• AS PřF OU vznesl dotaz na Univerzitní knihovnu, proč nelze sdělit jméno vypůjčitele. 

Mgr. Duškem bylo objasněno, že je to prý z důvodu ochrany dat. Dr. Rumpel a Mgr. 
Dušek (jako člen knihovní rady) bude v této otázce jednat s ředitelkou Univerzitní 
knihovny. 

• Nástěnky kateder – byly pozitivně hodnoceny přítomnými senátory.  AS PřF OU dává 
ke zvážení vedení PřF OU přidělit autorovi tohoto redakčního systému (Petru 
Řehánkovi) určité finanční ohodnocení. Návrh předloží a projedná na Kolegiu děkana 
předseda AS PřF. 

• AS PřF OU byl vznesen na Mgr. Žufana (rozvrháře PřF OU) návrh, aby 
nejvytíženějšími dny v rozvrhu byly úterý, středa a čtvrtek, nikoli pondělí, které je 
vyhrazeným dnem pro různá zasedání. 

• T- server je dostupný pouze členům PřF OU. Žádáme proto Mgr. Malčíka (CIT) o 
sjednání nápravy ve věci přístupu také studentům z jiných fakult OU. 

• Zástupci Studentské komory AS PřF OU si stěžují, že nemají volný přístup do učeben 
a čajovny na Chittussiho.  AS PřF OU je toho mínění, že vrátná je povinna předat klíč 
od učebny (čajovny) studentům. Tento závěr je v souladu se stanoviskem děkana. 

• Návrh změny metodiky rozpočtu – na červnovém zasedání AS PřF OU by měla být 
nastíněna změna metodiky rozpočtu, která by měla být předjednána již na zasedání 
VK. Na červnové zasedání bude pozvaná ing. Nevludová k objasnění této 
problematiky. 

 
Příští zasedání AS PřF OU bude 6. června 2005 ve 13 hodin v Zasedací místnosti děkanátu 

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


