
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 28. 4. 2003 
Přítomni: Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Konečná, Peter, Rumpel, Solárová, 
Šumberová, Bucharová, Kubala, Smolková, Souček, Volný 
Omluveni: Klapcová, Sedláriková 
Nepřítomni: Drozd, Kalus, Plášek, Vlček 
 
Program: 
1. Zahájení – Mgr. Hradecký – místopředseda AS PřF OU - přivítal přítomné a seznámil 

s programem. 
 
2. Volba předsedy AS PřF OU – volební komise ve složení Dušek, Bucharová a Konečná 

provedla tajnou volbu předsedy AS PřF OU. Z 15 přítomných senátorů byl 14 platnými 
hlasy (1 hlas byl neplatný) zvolen předsedou AS PřF OU Mgr. Petr Rumpel, Ph.D. 

 
3. Vyhlášení voleb děkana: 
• byla zvolena (13 přítomnými senátory) volební komise ve složení – Rumpel (předseda 

AS PřF OU), Hradecký (místopředseda AS PřF OU), Volný (místopředseda AS PřF OU) 
• byl schválen harmonogram organizace voleb: 

- 28.4. 2003 – vyhlášení voleb děkana 
- 12.5. 2003 – do 12 hodin termín podání návrhů kandidátů 
- 14.5.2003 – zveřejnění seznamu kandidátů 
- 28.5. 2003 – shromáždění akademické obce PřF OU ve 13 hodin 

v budově C 107 (na ulici 30. dubna) 
- 9.6. 2003 – volba děkana AS PřF OU 

• kandidáti na děkana – návrhy kandidátů z řad profesorů a docentů fakulty (interních 
učitelů na plný úvazek) může podat kterýkoliv člen akademické obce fakulty písemně 
předsedovi volební komise do 12.5.2003 – do 12 hodin. Zařazení navrhovaného kandidáta 
je podmíněno písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou a předložením 
negativního lustračního osvědčení, resp. písemným potvrzením, že jeho případné ustavení 
do funkce děkana je podmíněno negativní lustrací. 

 
4. Volby do AS OU – 29. 4. a 30. 4. 2003 se uskuteční volby do AS OU podle předem 

stanoveného harmonogramu. 
 
5. Zařazení členů Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování do akademické obce 

PřF OU. Pro zařazení je třeba podat individuální žádosti členů. 
 
6. Různé 
a) Mgr. Rumpel,Ph.D.  poděkoval přítomným za zvolení do funkce předsedy AS PřF OU. 
b) Mgr. Šumberová informovala přítomné o možnosti vytvořit v rámci webových  stránek 

AS PřF OU Akademické diskusní  fórum  s možností přístupu všech členů akademické 
obce. Toto ADF by sloužilo jak studentům, tak i  pedagogům PřF jako nástroj k podávání 
připomínek a námětů sloužících k další optimalizaci fungování PřF OU. Představy o ADF 
budou konkretizovány na dalších zasedáních  AS PřF OU. 

 
Příští zasedání AS PřF OU se koná 28. května 2003 ve 13 hodin na C 107 u příležitosti 
shromáždění akademické obce s kandidáty na děkana PřF OU. 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Verifikoval: Mgr. Petr Rumpel, Ph.D. 
   jednatelka  AS PřF OU             předseda AS PřF OU 



 


