
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 7. 4. 2003 
 
Přítomni: Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Peter, Plášek, Rumpel, 
Sedláriková, Solárová, Šumberová, Bucharová, Klapcová, Kubala, Smolková, Souček, Vlček, 
Volný 
Omluveni: Konečná, Drozd 
 
Hosté: Doc. PaedDr.Dana Kričfaluši, CSc. – proděkanka pro studium, Ing. Iveta Nevludová – 
tajemnice PřF OU 
 
Program: 
1. Zahájení: Mgr. Hradecký – místopředseda AS PřF OU zahájil zasedání, přivítal přítomné 

senátory i hosty a seznámil je s programem. 
 
2. Rozpočet PřF OU pro rok 2003  
• Rozprava o rozpočtu – ing. Nevludová odpověděla na dotazy přítomných vztahující se 

k návrhu rozpočtu. Jednalo se o dotazy ohledně režie projektů, IGA, výuky jazyků na 
katedrách a plánované dotaci na koupi knih na katedrách. 

• Hlasování o rozpočtu: pro 19, proti:0, zdržel se: 0 
 
Návrh rozpočtu byl schválen. 
 
3. Návrh změn ve Studijním a zkušebním řádu PřF OU pro akademický rok 2003/2004 
• Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. objasnila předložené návrhy změn a odpověděla na 

dotazy k tomuto návrhu. Proděkanka zároveň vyzvala Studentskou komoru AS PřF 
k setkání za účelem objasnění otázek týkajících se studia. 

  
• Hlasování o změnách: (počet přítomných se snížil o dva) pro 17, proti:0, zdržel se: 0  
 
Návrhy změn byly schváleny. 
 
4. Různé: 
• Rozvrh  – Mgr. Hradecký podal návrh , aby vedení fakulty dávalo k dispozici tajemníkům 

kateder počty studentů. Proděkanka upozornila na fakt, že Studijní komisí OU byla 
schválena tvorba rozvrhu pro celý akademický rok, což  je obtížně realizovatelné 
z důvodu nepřesných informací o počtech studujících, především pak v prvních ročnících. 
Bylo by vhodnější tvořit  rozvrh na každý semestr akademického roku zvlášť. 

• Volby do AS PřF OU – Mgr. Hradecký navrhl studentům Struhařové, Pavelkovi a 
Völklovi finanční odměnu za pomoc při organizaci voleb do AS PřF OU. Návrh bude 
předán stipendijní komisi. 

• Sportovní dny – Radovan Volný vznesl dotaz týkající se Sportovních dnů, které pořádá 
VŠB – TU. Bylo mu doporučeno kontaktovat se na Studentskou unii OU a pokusit se o 
větší informovanost studentů na PřF OU. 

• Naplňování web stránek – Mgr. Hradecký vyslovil dotaz, proč musí katedry zasílat 
dvakrát stejné informace (webmasterovi a také vedení fakulty) – zda by nebylo vhodné 
předávání informací zkoordinovat tak, aby se ušetřila práce na katedrách. Jedná se o 
informace, které katedry pravidelně předávají vedení fakulty, a které lze využít při 
naplňování webu. 

• Volby do AS OU – Mgr. Habiballou byly podány informace o přípravě voleb do AS, 
které se uskuteční 15. dubna. 



• Dotazy na děkana PřF OU – doc. RNDr. Petra Šindlera CSc.  
- Bylo by možné instalovat nástěnku  na Hladnově, která by zajišťovala informace o dění 

v Akademické obci? Šlo by o akademické fórum. 
- Proč byly vykáceny stromy před školou? 
 
Příští zasedání AS PřF OU se uskuteční na počátku května. Informace budou upřesněny. 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.  Verifikoval: Mgr. Jan Hradecký 
   jednatelka  AS PřF OU       místopředseda AS PřF OU 
 
  


