
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 7. 2. 2005 
 
Přítomni: Bucharová, Dušek, Habiballa, Hradecký, Kalus, Klapcová, Konečná, Kubala, Mišan, 
Plášek, Rumpel, Smolková, Treterová, Vlček, Vozník 
Omluveni: Fojtík, Kalina, Sedláriková, Solárová, Drozd, Šumberová 
 
 
Program:  
1. Zahájení - předseda AS PřF OU RNDr. Petr Rumpel, PhD. zahájil únorové zasedání, přivítal  

přítomné členy AS v prostorách budovy L PřF na Chitussiho ul. 
 
2. Projednání organizačního zabezpečení Shromáždění akademické obce PřF  

• Místo konání: předseda AS PřF OU navrhl konání shromáždění na 28. 2. 2005 ve 1300 

v nově zrekonstruované místnosti A17 s tím, že možnost konání v této místnosti ještě 
ověří. Pokud to nebude možné, včas stanoví jiné místo konání.  

• Pro přítomné bude v místnosti k dispozici urna, kde mohou vhodit anonymní dotazy. 
• Program: AS PřF OU pozve na Shromáždění akademické obce vedení OU a vedení 

PřF.V pozvánce budou požádáni o krátké vystoupení. Po zahájení předseda AS PřF OU 
předá slovo dalším řečníkům. Představit by se měli zejména noví členové vedení OU a 
předseda Studentské komory AS PřF OU. Po úvodních příspěvcích bude následovat 
diskuse a zodpovídání anonymních dotazů. 

• Pozvánky pro všechny členy akademické obce: senát AS PřF OU rozešle pozvánky na 
Shromáždění všem pedagogům a studentům na školní emailové adresy, a to dle 
technických možností. Informace o konání bude umístěná na internetové stránky PřF OU. 
Studentská komora byla pověřena zhotovením a vyvěšením informačních plakátů 
v prostorách budov PřF.  

 
3. Volba předsedy Studentské komory AS PřF OU - dne 7. 2. 2005 se stal předsedou  

Studentské komory AS PřF OU Martin Mišan (Bi – NJ)  
 
4. Otevírací doba studovny na Chitussiho ul. - předseda AS PřF OU informoval senát o změně  

otevíracích hodin studovny s platností od 1. 3. 2005: bude otevřeno i v úterý dopoledne, 
každý druhý pátek bude zavřeno. Přesná informace je umístěna na internetových stránkách 
OU. AS PřF oceňuje vstřícný přístup vedení PřF a UK OU v záležitosti změny otevírací doby 
univerzitní knihovny a studovny na ul. Chittussiho. 
• Proběhla diskuse týkající se možnosti dalšího rozšíření provozní doby studovny na ul. 

Chittussiho. AS PřF navrhuje ověřit ve zkušebním provozu v období od 1.10. do 
31.12.2005 míru využívání této studovny v následujícím provozním režimu: zrušení 
polední přestávky a rozšíření otevírací doby studovny například až do 20,00.   

• Řešením by bylo přijmout od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2005 na například 50 % úvazek do 
studovny další knihovnici. Senát AS PřF OU navrhuje tedy toto řešení: od 1. 10. 2005 
do 31. 12. 2005 přijetí další pracovnice na snížený úvazek a tím  

 zrušení polední přestávky  
 rošíření otevíracích hodin 800 - 2000 (Po – Čt), 800 - 1200 (Pá, každý druhý zavřeno) 
 otevírací doba se může podle návštěvnosti studentů následně upravit 



      Tento návrh byl ústně předjednán s děkanem PřF OU (z důvodu jeho dopadu na rozpočet) a 
bude předán paní ředitelce Univerzitní knihovny Jarmile Krkoškové k posouzení. 
 
5. Informace o zasedání Knihovní rady - Ing. Dušek informoval přítomné o nejdůležitějších 
bodech jednání Knihovní rady:  

• Zda je možné poskytovat informace o čtenáři, jenž má půjčenou konkrétní knihu – zákon 
o ochraně osobních údajů toto nedovoluje. Jistým řešením by mohlo být podepisování 
souhlasu čtenářů se zveřejněním jejich údajů. Tato možnost musí být právně ověřena. 

• Návrh navýšení rozpočtu Univerzitní knihovny z důvodu navýšení mezd neakademických 
pracovníků a z důvodu přechodu z evidenčního systému T-series na jiný. 

• Od 14. 2. 2005 bude možnost objednávat dokumenty z knihovny elektronicky. 
• Vybavení studoven počítači – je nutné spolupodílení fakult. 

 
6. Vybavenost počítači - Studentská komora tlumočila stížnost studentů na nedostatek 
vyhovující počítačové techniky ve studovnách, dále na nedostačující možnosti zálohování dat 
potřebných ke studiu (konkrétně nedostatek vypalovacích mechanik na volně přístupných  
počítačových učebnách a problémy s detekcí flash – disků na počítačích).  
AS PřF OU navrhuje a žádá, aby vedení PřF zvážilo možnost  vybavit studovny dalšími 
počítači (nemusí být nutně všechny připojeny na internet), aby bylo zajistěno jejich optimální 
fungování a vybavení dostupným aktuálním (nezastaralým) softwarem potřebným ke zpracování 
dat a studiu. Dále navrhuje zvýšení počtu vypalovacích mechanik na volně přístupných 
počítačových učebnách a žádá CIT o zpřístupnění  USB portů studentům v učebně L244. 
Tyto požadavky vyplývají ze zvyšujícího se počtu studentů na Přírodovědecké fakultě OU a ze 
zvětšujícího se objemu elektronických dat používaných ke studiu.  
 
7. Seznámení s novým Studijním a zkušebním řádem OU - člen AS OU Vratislav Vozník 
přítomné informoval o Studijním a zkušebním řádu OU schváleném AS OU a zásadních změnách 
oproti stávajícímu řádu: 

• Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání jedné opravné zkoušky 
v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období  

• Zkoušející určí termíny pro konání zkoušek v dostatečném počtu s nejméně 
dvojnásobnou kapacitou vzhledem k počtu studentů  v daném předmětu zapsaných a 
nejméně dva týdny před začátkem zkouškového období je vloží do IS Student  

Proběhla diskuse o významu termínu „zápočet“, při níž se přítomní shodli, že neexistuje 
legislativní podklad pro tvrzení, že zápočet se musí udělit v zápočtovém týdnu. 
• Jestliže student uspěl u všech částí státní závěrečné zkoušky, je její celková klasifikace 

stanovena prostřednictvím  průměru hodnocení jednotlivých jejich částí 
• Student, který úspěšně nevykoná zkoušku v předmětu, který není vyučován v po sobě 

následujících semestrech, může požádat o druhý zápis tohoto předmětu v semestru 
bezprostředně následujícím, a to pouze za účelem vykonání zkoušky 

Změny Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity v Ostravě nabývají platnosti podle 
§ 36 odst. 4 zákona o vysokých školách  dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy (ještě se nestalo). 
Vratislav Vozník byl požádán, aby rozeslal verzi SZŘ schválenou AS OU senátorům AS PřF OU. 
Předseda AS PřF OU pověřil senátory, aby si připravili případné náměty do diskuse o novém 
Studijním a zkušebním řádu při schvalování jeho průmětu do SZŘ PřF. 



 
8. Brožura pro studenty - předseda AS PřF OU sdělil Studentské komoře souhlasné předběžné 
stanovisko vedení PřF OU týkající se  přislibu finančních prostředků  na tvorbu Informační 
brožury pro studenty. Sudentská komora navrhla kontaktovat Stavovskou unii studentů (v plánu 
činnosti má vydání podobné brožury). Výsledek jednání oznámí předsedovi AS PřF OU a 
navrhne další postup. 
 
9. Projednání námětů z Diskusního fóra  

• ERASMUS –  AS PřF OU opakuje svůj požadavek týkající se doplnění Studijního a 
zkušebního  řádu OU o přílohu řešící problém uznávání dosažených výsledků studia 
v zahraničí v rámci programu Erasmus. Před schválením této přílohy AS OU by bylo 
vhodné  předat přílohu k hodnocení senátům jednotlivých fakult. 

• Nepřehledná struktura internetových stránek OU – Vratislav Vozník byl požádán, aby 
tento problém tlumočil na zasedání AS OU 

10. Zřízení centralizovaného pracoviště personalistiky na rektorátě OU.  
• AS PřF upozorňuje vedení OU na právní nedostatky a rozpory v Příkazu rektora 

(zpracován p. Zbyňkem Dvořákem) týkajícího se zřízení centralizovaného pracoviště 
personalistiky OU. Příkaz nemůže být s největší pravděpodobností platný, protože  
vstoupil v platnost v rozporu s postupem vyplývajícím ze Zákona o vysokých školách. 
Pracoviště personalistky nebylo na Přírodovědecké fakultě  jejím Akademickým senátem 
PřF (na návrh děkana) zrušeno. AS PřF doporučuje vedení OU, aby zřízení rektorátního 
centralizovaného pracoviště personalistiky znovu s děkany projednalo a aby se 
postupovalo v souladu se Zákonem o VŠ.   

 
11. Různé 

• AS PřF OU navrhuje a požaduje umístění nástěnky ve vestibulu budovy L na Chitussiho 
ulici. Projednají a zajistí předseda a místopředseda AS PřF (Rumpel, Hradecký). 

• AS PřF OU navrhuje vedení PřF ke zvážení, aby v místnosti v přízemí budovy C (bývalý 
bufet) vznikla „Relaxační místnost“ (tj. pracovní označení) pro potřeby studentů a 
pedagogů (s možností posezení a varnou konvicí) a aby se místnost s podobným účelem 
vytvořila v budově L. Žádáme vedení PřF o sdělení stanoviska k tomuto návrhu. 

• AS PřF OU žádá vedoucího Katedry fyzické geografie a geoekologie o zvážení kladného 
stanoviska týkajícího se přístupu studentů do kuchyněk v prostorách KFG. Záležitost 
projedná s vedením PřF a KFG  předseda AS PřF. 

• Podle názoru AS PřF OU  není dostačující obsahová ani grafická kvalita LISTŮ OU. 
Tento názor bude prezentován na zasedání AS OU. 

• Byl vznesen dotaz, jakým způsobem se stanovuje cena skript a dokumentů, vydávaných a 
distribuovaných Ostravskou univerzitou. Odpověď zjistí předseda AS na Kolegiu děkana.  

 
Příští zasedání AS PřF se bude konat 28.2.2005 v rámci Shromáždění AO PřF na A17 v 13,00.. 
 
Zapsala: Veronika Smolková                                    Verifikoval: RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 
  členka Studentské komory                                                  předseda AS PřF OU 
              AS PřF OU 
 


