
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 28. května 2003 
(setkání akademické obce s kandidátem na děkana PřF OU) 

 
Přítomno: 11 členů AS PřF OU, 10 členů akademické obce PřF OU 
 
Program: 
1. Zahájení – Mgr. Petr Rumpel, Ph.D., předseda AS PřF OU, přivítal přítomné a seznámil 

je s jediným kandidátem na děkana PřF OU - Doc. RNDr. Petrem Šindlerem, CSc., který 
je stávajícím děkanem PřF OU. 

2. Vystoupení kandidáta  
Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. shrnul svou stávající činnost v několika oblastech: 
• Studijní oblast  

- podařilo se zkvalitnit postup a jednání se studenty v jejich 
studijních záležitostech,  

- uspokojivé jsou výsledky Akreditační komise (s výjimkou 
magisterského studia chemie schválila Akreditační komise 
všechny studijní programy),  

- dokončuje se 2. etapa výstavby Hladnova (1. etapa byla 
zahájena již za minulého vedení fakulty). 

• Věda a výzkum  
- zvýšila se úspěšnost v počtu podaných a přijatých grantů 

v rámci grantových agentur GAČR, FRVŠ aj.,  
- byla vybudována nová e-learningová učebna (doc. Klimeš) a  

byla výrazně zvýšena tvorba studijních opor pro DiV,  
- byla prodloužena možnost uzavření smluv v rámci projektů 

ERASMUS a SOKRATES na dobu tří let, 
- pokračoval odborný růst pracovníků – kontinuálně 

s minulým vedením fakulty. 
• Ekonomická oblast  

- podařilo se zprůhlednit rozpočet PřF OU tak, že v tomto roce 
byl rozpočet fakulty AS PřF OU jednohlasně  podpořen, 

- byl vytvořen dlouhodobý výhled na rozvoj PřF OU do roku 
2005. 

Doc. RNDr. Petr Šindler, Csc. dále nastínil další možnou činnost PřF OU za 
předpokladu, že bude zvolen: 
• Dostavba areálu na Hladnově – jedná se o dokončení učeben, zřízení další posluchárny 

pro cca 80 posluchačů 
• Aktualizace koncepce rozvoje PřF OU 
• Zvýšení počtu profesorů a docentů na jednotlivých katedrách PřF OU 
• Akreditace magisterského studia chemie a možnost ucházení se o doktorandské 

studium, příp. profesorské řízení 
 
3. Dotazy  kandidátovi na děkana PřF OU: 
• Doc. Klimeš – Co udělá kandidát (v případě, že bude zvolen) pro obnovu budovy PřF OU 

na ulici 30. dubna? Doc. Šindler přislíbil jednání ohledně opravy budovy – přesný termín 
neuvedl. 

• Ing. Tvrdík – vyslovil názor, že pro při vstupu ČR do EU se výrazně zvýší konkurence 
vysokých škol a vznesl dotaz, jak této konkurenci čelit. Doc. Šindler rozvedl tento dotaz 
do několika bodů – zintenzívnit spolupráci s vedoucími kateder na podporu odborného 



růstu pedagogických pracovníků, posílit koeficienty náročnosti pro tvůrčí činnost 
(zdůraznil, že zatím neexistuje  jednotný názor na diferenciaci úrovně kvality univerzit 

• Mgr. Rumpel – vznesl dva dotazy: 1. zda se bude v letech 2004 – 2006 provádět určitá 
strukturální politika podporující přechod od kvantitativního růstu fakulty ke zvyšování 
kvality – tj. zda budou finančně podporovány např. cizojazyčné přednášky pro studenty 
PřF OU a pro případné hypotetické Erasmus-studenty ze zahraničí. 2. zda a kdy je možno 
předpokládat stabilizaci kreditního  systému a vůbec systému výuky na PřF OU. Stávající 
děkan PřF OU přítomné ujistil, že existuje velká snaha o stabilizaci kreditního systému. 
K cizojazyčným přednáškám se postavil vstřícně s tím, že je třeba v prvé řadě přednášející 
vhodně motivovat k tomu, aby takovýto cyklus přednášet kvalitně realizovali. 

 
4. Předseda AS PřF OU  poděkoval Doc. RNDr. Petru Šindlerovi, CSc. a ukončil veřejnou 

část zasedání AS PřF OU. 
 
5. Mgr. Petr Rumpel, Ph.D. vyzval přítomné senátory k diskusi ohledně možné realizace 

tzv. diskusního fóra AS PřF OU na webových stránkách fakulty. K tomuto bodu byl 
přizván pověřený pracovník CIT – ing. Václavek (pověřen realizací DF AS PřF OU 
vedoucím CIT Mgr. Malčíkem), který přiblížil přítomným senátorům možnosti realizace 
takovéhoto diskusního fóra. Bylo dohodnuto datum realizace (září 2003 – do začátku 
semestru) s možností dalších dodatečných změn struktury diskusního fóra dle budoucích 
potřeb a představ AS PřF OU. 

 
6. Přítomnými senátory bylo konstatováno, že dosavadní informovanost o činnosti AS 

PřF OU je dostatečná a není třeba ji dále rozšiřovat. Zároveň však bylo doporučeno, 
aby větší informovanost o důležitých aktivitách AS PřF na jednotlivých katedrách 
zabezpečovali  sami senátoři – zástupci jednotlivých kateder. 

 
7. Předseda AS PřF OU ukončil zasedání AS PřF OU a připomněl všem přítomným 

senátorům nutnost účasti na volbě děkana, která se uskuteční dle předem 
stanoveného plánu 9. června 2003 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu. 

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


