
Zápis z jednání AS PřF OU ze dne 10. ledna 2006 
 
 
Přítomni: Drozd, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Konečná, Plášek, Rumpel, 
Sedláriková, Solárová, Šumberová, Treterová, Kadlec, Baier, Vozník, Mišan, Chlopčíková, 
Ottmár 
Nepřítomni: Kalakay 
Omluveni: Kalus, Dušek 
 
Hosté: ing. Nevludová – tajemnice PřF OU 
 
Program: 

1. Předseda AS PřF OU RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. uvítal přítomné a tajemnici PřF OU 
na zasedání AS PřF OU, popřál mnoho úspěchů a tvůrčích sil v novém roce a seznámil 
přítomné s již dříve avizovaným programem. 

2. Volby do AS PřF OU  
- volební komise ve složení Rumpel, Šumberová, Plášek, Konečná, Vozník a 

Chlopčíková se sejdou k informační schůzce 15.2. 2006 po Shromáždění Akademické 
obce s vedením OU.  

- Mgr. Šumberová informovala přítomné, že do Komory akademických pracovníků se 
přihlásilo celkem 23 kandidátů, do Komory studentů 20 kandidátů. Bylo 
konstatováno, že přihlášeni kandidáti obou komor zastupují všechny katedry PřF.   

- Nástěnky AS PřF OU na Chittusiho i na 30. dubna do termínu voleb AS PřF OU 
budou aktualizovány – zodpovědný A. Ottmár. 

 
3. Shromáždění Akademické obce – předseda AS PřF OU navrhnul program, který 

bude senátorům zaslán k upřesnění, a to: 
- Představení zúčastněných z řad vedení OU a vedení PřF OU 
- Zpráva o činnosti AS PřF OU (obou komor) za dobu svého funkčního období (3 roky) 
- Činnost vedení PřF OU za funkční období 3 roky 
- Různé 
- Diskuse 
- Informace a pozvání k volbám do AS PřF OU 

 
4. Rozšíření termínu voleb do AS PřF OU – byla přednesena žádost doc. Ing. Klimeše, 

CSc. (KIP) o rozšíření počtu volebních dnů (mimo 20.2. a 21.2. ještě o 25.2.) 
z důvodu umožnění volby studentům kombinovaného studia na KIP (25.2. termín 
tutoriálu). AS PřF OU hlasoval o možnosti diskuse ohledně přidání jednoho volebního 
dne. Vzhledem k tomu, že většina přítomných nebyla pro tuto variantu, žádost byla 
zamítnuta. AS PřF OU bude v příštích volbách uvažovat o elektronické podobě voleb, 
aby byl vyřešen problém studentů kombinovaného nebo distančního studia.   

     AS PřF OU došel k závěru, že termín voleb se pro rok 2006 zůstane nezměněn. 
 
5. Ing. Nevludová prezentovala „Návrh směrnice kvestora 11/2004“, který byl již 

nastíněn na minulém zasedání AS PřF OU (prosinec 2005) a elektronickou poštou 
rozeslán 20. 12. 2005. AS PřF byl informován o vypracování právního stanoviska, ing. 
Nevludová se k tomuto stanovisku vyjádřila. Přednesený návrh byl přítomnými 
senátory (v té době 16 členů) podpořen 15 hlasy, 1 se zdržel. Návrh bude zaslán AS 
OU.  
 



o AS PřF OU žádá o vyjádření AS OU, který by měl vyvolat jednání 
s kvestorem OU.  

o AS PřF OU prosí děkana PřF OU o zaslání oficiálního návrhu o změně 
statutu PřF OU.  

 
6. Informace o zahájení stavby Chittusiho 2  

- Dr. Drozd, Ph.D. zdůvodnil v úvodu potřebu výstavby nových prostor 
a laboratoří na Chittusiho. 

- Ing. Nevludová seznámila přítomné s historií a současným stavem 
případného zahájení stavby. Nastínila malou pravděpodobnost 
možnosti započetí výstavby v současné době. Ona sama zásadně 
doporučuje počkat se zahájením výstavby do roku 2007, kdy bude 
prodej pozemků (na kterém je započetí stavby vázáno) v kompetenci 
AV (o jehož pozemek se jedná).  

- AS PřF OU bere na vědomí zprávu podanou ing. Nevludovou a 
zároveň konstatuje, že stavba na Chittusiho je prioritou nejen PřF, 
ale celé OU.  

- AS PřF OU proto žádá AS OU, aby se problematikou investičních 
záměrů urychleně zabýval a vyžádal si jasné stanovisko vedení 
Ostravské univerzity.  

Podle členů AS PřF OU by mělo být naprosto jasné, kdy budou které stavby v rámci 
investičních záměrů zahájeny (plánování a tvorba rozpočtu apod.).  
 

7. Informace o službách knihovny – Dr. Rumpel, Ph.D. podal přítomným informace o 
současných službách knihovny. AS PřF OU nesouhlasí se systémem neustálého a 
podle jeho názoru zcela zbytečného přeregistrovávání jednotlivých výpůjček. 
Navrhuje buď zakoupení přenosných čteček nebo úplné zrušení přeregistrace.  

 
8. Různé: 

- Dr. Drozd, Ph.D. informoval o novém VŠ zákoně, který mj. postupuje závěry a 
schvalování z jednání AS jednotlivých fakult AS příslušné univerzity.  

- Dr. Drozd, Ph.D. informoval o Zasedání kolegia rektora, především o plánovaných 
změnách ve financování vědy a výzkumu v  rozpočtu OU na rok 2006. Dále informoval o 
úvaze pověřit pracovníka rektorátu, který by sledoval publikované články o OU a 
případně na ně reagoval, popř. uměl objasnit nastíněné problémy.  

 
 
 

Příští zasedání AS PřF OU bude 15. února 2006 po Shromáždění Akademické obce.  
 

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


