
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 22. září 2003 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Peter, Rumpel, 
Solárová, Šumberová, Bucharová, Klapcová, Kubala, Smolková, Souček, Volný 
 
Omluveni: Sedláriková 
 
Nepřítomni: Konečná 
 
Program:  
1. Zahájení – předseda AS PřF OU přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

Zároveň pozval přítomné na Slavnostní inauguraci děkana PřF OU, která se koná ve 
středu 24.9.2003 v Aule OU. 

2. Informace k zahájení nového akademického roku - Mgr. Rumpel, Ph.D.: 
• Sdělil, že 26.9.2003 odpadá výuka 1. ročníků z důvodu Slavnostní imatrikulace (Dům 

kultury v Ostravě - Zábřehu). 
• Pozval přítomné a všechny členy Akademické obce na Shromáždění AS OU (12. 

listopadu 2003 ve 14 hodin v Aule OU). 
• Informoval o realizaci diskusního fóra AS PřF OU na Internetu. Podle informací ing. 

Václavka bude fórum zpřístupněno cca v polovině října 2003. 
• Přednesl zprávu ze zasedání Kolegia děkana (4.9.2003). Především informoval o analýze 

dotazníku pro studenty k evaluaci, kterého se zúčastnilo pouze 2,36% studentů Ostravské 
univerzity. I přes tento nepatrný počet respondentů byly odpovědi zpracovány a 
analyzovány. AS PřF OU zaujal velmi kritický postoj a navrhuje: 

- evaluaci sledovat po fakultách 
- zdokonalit technickou stránku zadávání dotazníku  
- umožnit zpětnou vazbu nejen vyučujícím, ale také 

studentům-respondentům 
- sestavit nový dotazník 
- umožnit studentům, aby se k předkládanému dotazníku 

nejprve vyjádřili v rámci pilotního výzkumu a teprve potom 
byl dotazník zveřejněn pro všechny studenty. 

• Výsledky přijímacího řízení – bylo přijato více studentů, než bylo plánováno. PřF OU 
pořádala již v červenci zápis studentů do 1. ročníku studia, což nebylo u ostatních fakult 
přijato s pochopením. Na PřF OU se však termín zápisu osvědčil. 

• Poplatky za nadstandart – bylo konstatováno, že původně stanovený poplatek  5000,-Kč 
(za mimořádný zápis) byl rektorem OU 9. září 2003 zrušen.  

• Výjezdy studentů na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS – AS PřF OU 
navrhuje, aby byl vytvořen na fakultní i univerzitní úrovni systém, který by umožňoval 
přiznat studentovi ty kredity, které získal při studiu v zahraničí během své zahraniční stáže 
(jedná se o ty předměty, které se na OU nevyučují). AS PřF OU se obrací touto cestou  na 
proděkanku pro studium, Doc. PaedDr. Danu Kričfaluši, CSc., aby zvážila možnost 
vytvoření systému pro uznávání kreditů na PřF, popř. vyzvala vedení univerzity k řešení 
této problematiky (spolu s panem proděkanem Doc. RNDr. Vladimírem Špundou, 
CSc.)  na celouniverzitní úrovni.  

3. Informace o zasedání VK – Doc. Solárová informovala o zasedání VK, které se konalo  
15. září 2003.  Seznámila přítomné s rozpisem Rozvojových programů pro rok 2004, 
s výsledky přijímacího řízení a s informací proděkanky pro studium o nových informacích 
na web stránkách. 

4. Informace ze zasedání AS OU – Mgr. Drozd, Ph.D.: 
- byly schváleny insignie k udělení titulu „honoris causa“ 



- byl schválen Rigorózní řád PřF OU 
- byl vytvořen návrh změn o vnitřních předpisech 
- nebyl schválen Vnitřní mzdový předpis OU – byla vytvořena komise 

(předseda doc. RNDr.D.Dvořák, CSc.), která předpis přepracuje 
- byl projednán plán činnosti AS OU 

5. Návrh na úpravu Řádu doktorandského studia – přednesl předseda senátu Mgr. 
Rumpel, Ph.D. Návrh byl přítomnými senátory (v průběhu jednání 1 člen odešel) 
jednohlasně schválen. 

 
6. Různé: 
• Pomoc studentům 1. ročníků – Radovan Volný, předseda Studentské komory AS PřF 

OU přednesl návrh možnosti pomoci studentům 1. ročníků. Jednalo by se o „konzultační 
hodiny“, které by poskytovali studenti AS PřF OU mladším kolegům. Bylo dohodnuto, že 
v případě schválení návrhu vedením PřF OU bude zajištěna místnost s PC a propagační 
nástěnka. Předseda senátu Mgr. Rumpel, Ph.D. se zavázal projednat tuto problematiku 
s vedením fakulty. 

• Rozvojové projekty – Mgr. Kalus, Ph.D. vznesl dotaz ke členům AS OU a nepřímo 
k vedení univerzity, proč nebyl zařazen projekt docentských habilitací mezi  Rozvojové 
projekty, když MŠMT požaduje, aby byl tento projekt rozpracován v rámci OU. Mgr. 
Kalus, Ph.D. žádá o stanovisko vedení k problematice a ptá se, zda není dokonce záměrem 
univerzity z finančních důvodů docentské habilitace takto nepodporovat. 

• Dotaz – Jan Kubala vyslovil dotaz týkající se Rozhodnutí o změně zařazení vybraných 
kombinací oborů učitelství: „Jakým způsobem bude tato změna řešena při zápisu do 
diplomu?“ S tímto dotazem  se AS PřF OU obrací na Doc. PaedDr. Danu Kričfaluši, 
CSc. 

• Zasedání Knihovní rady – ing. Dušek informoval přítomné o zasedání a sdělil: 
- od začátku kalendářního roku se bude za nevrácené knihy platit (do 

konce tohoto roku se budou neodevzdané knihy jen vymáhat) 
- existuje služba, která je schopna informovat o časopisech (obsah, 

obsah článků apod.), popř. vybraný článek okopírovat a zaslat 
- na Zasedání byl vznesen požadavek, aby se rozpočet na nákup knih 

nepřiděloval na jednotlivé katedry. PřF OU však tento systém 
vyhovuje. 

• Studentskou komorou AS PřF OU  byla vznesena prosba o obnovu možnosti uložení 
předmětů potřebných k výuce na vrátnici. Pokud by obnova nebyla možná, studenti prosí 
o instalaci skříněk, kde by mohli předměty uchovávat. Předseda senátu projedná tento 
problém s panem kvestorem. 

 
 

Příští zasedání AS PřF OU se uskuteční 20.10.2003 ve 13 hodin v zasedací místnosti 
děkanátu PřF OU. 

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


