
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 24. listopadu 2003 
 
Přítomni: Drozd, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Peter, Rumpel, Solárová, 
Šumberová, Kubala, Smolková, Souček 
Omluveni: Konečná, Plášek, Sedláriková, Volný 
Nepřítomni: Dušek, Bucharová, Klapcová, Vlček 
Hosté: Ing. Iveta Nevludová, tajemnice PřF OU, ing. Tomáš Václavek- CIT. 
Program:  
1. Zahájení – předseda AS PřF OU Mgr. Rumpel, Ph.D. přivítal hosty a přítomné členy AS 

PřF OU a seznámil je s programem. 
2. Ing. Nevludová informovala o vnitřní struktuře rozpočtu: 
•  fakulty (přidělování a čerpání financí),  
• kateder (přerozdělování  na katedry) 
• děkanátu. 
Zároveň seznámila přítomné s grafy srovnání příjmů a výdajů PřF OU v rozmezí let 2001 – 
2003. 
3. Ing. Václavek objasnil problematiku zavádění  Akademického diskusního fóra a 

zdůvodnil jeho zpoždění proti plánovanému termínu. Z jeho vystoupení vyplynuly úkoly 
pro: 

• Studentskou komoru AS PřF OU (informace studentů o existenci diskusního fóra), 
• předsedu AS PřF OU (souhlas děkana PřF OU se zavedením diskusního fóra), 
• všechny členy AS PřF OU (informace o zjištěných problémech – zaslat na adresu 

web@service.osu.cz , příp. na adresu  webmaster@osu.cz. 
Na příštím zasedání AS PřF OU bude „doladěna“ komunikace (kontrolou pověřen předseda 
AS PřF OU). 
4. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.  shrnul informace o AS OU do několika bodů: 
• setkání zástupců AS VŠ ohledně omezení rozpočtu pro VŠ a prohlášení AS OU, 
• plánovaná evaluace a doporučení jejího pozastavení do LS, 
• volba rektora, 
• nutnosti řešení dopravní situace na křižovatce Českobratrská (časté dopravní nehody), 
• audit CITu. 
5. Mgr. Petr Rumpel, Ph.D.  informoval o dění na PřF: 
• výjezdní zasedání vedoucích kateder  – účastí pověřen ing, Rudolf Peter, Csc., 
• vzhledem k tomu, že ing. Peter, CSc. je pro příští kalendářní rok pověřen funkcí 

vedoucího katedry chemie, bude jeho členství v AS PřF OU pozastaveno a na jeho místo 
bude jmenován náhradník (volby do AS PřF OU z března 2003). 

6. Diskuse 
• Jan Kubala vyjádřil uspokojení nad zpřístupněním PC pracovny (KIP). 
 

Příští zasedání AS PřF OU se uskuteční v 13. ledna 2003 ve 13 hodin v zasedací 
místnosti děkanátu PřF OU 

 
Členové AS PřF OU přejí všem členům Akademické obce klidné prožití vánočních svátků a 

hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2004. 
 
 

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