
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 20. října 2003 
Přítomni: Drozd, Dušek, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Peter, Rumpel, Solárová, 
Klapcová, Kubala, Smolková, Souček, Vlček, Volný 
 
Omluveni: Plášek, Sedláriková, Šumberová, Konečná 
 
Nepřítomni: Fojtík, Bucharová 
 
Program:  
1. Zahájení – předseda AS PřF OU přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
2. Informace z AS OU – Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. sdělil informace se zasedání AS OU: 
• Volby rektora  - 12. 11. 2003 se uskuteční zasedání Akademické obce OU, kde budou 

představeni kandidáti na post rektora OU. 
• Ekologizace OU – návrhy na úsporná opatření jsou v jednání. 
• Evaluace – AS OU vznesl k paní prorektorce Srbové dotaz týkající se cíle, ke kterému 

měly směřovat dotazníky vyplňované studenty (červen 2003). Zároveň se AS OU 
podivuje nad tím, že výsledky dotazníkové akce nebudou studentům, kteří je vyplňovali, 
zpřístupněny.  

• Knihovna – informace o databázích časopisů a jejich potřebě pro jednotlivé katedry.  
 
3. Předseda AS PřF OU  - Mgr. Rumpel, Ph.D. informoval přítomné o: 
• nárustu přijatých studentů na PřF OU – v letošním školním roce nastoupilo o 41% 

studentů více, než ve školním roce minulém; 
• možnosti ukládání písemností na vrátnici PřF OU. Bylo rozhodnuto (po dohodě 

s kvestorem ing. Kudělou a paní Čániovou), že je možno ve vyjímečných případech 
písemnosti na vrátnici ponechat – na vlastní zodpovědnost – po dobu maximálně 14 dnů. 
Pokud budou na vrátnici písemnosti ponechány, musejí být označeny jménem a datem, 
kdy k uložení na vrátnici došlo; 

• diskusním fóru AS PřF OU. Bylo konstatováno, že ještě stále není instalováno. AS PřF 
OU vyjadřuje nespokojenost  s dodržováním termínu ze strany CIT.  

 
4. Předseda studentské komory Radovan Volný upozornil přítomné na aktivity Studentské 

komory, které se týkaly především: 
• vypsáním a realizací konzultačních hodin pro studenty; 
• novou nástěnkou a jejím umístěním. 
 
5. Různé: 
• Bylo konstatováno, že studenti PřF OU se velmi aktivně zapojují do aktivit kateder 

(biologie, chemie, sociální geografie apod.) a vzorně reprezentují fakultu. 
• Veronika Smolková upozornila na chybu na web stránkách  
• Jan Kubala vznesl dotaz, zda by se nedal posunout termín zadávání bakalářských prací na 

květen - s tímto návrhem souhlasili všichni přítomní. 
• Ing. Dušek vznesl dotaz na tajemnici PřF OU ing. Nevludovou – zda jsou k nahlédnutí 

rozpočty kateder, resp. přehled čerpání financí z rozpočtu. 
 
 
 
Příští zasedání AS PřF OU – 24. listopadu 2003 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu 

PřF OU 



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


