
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 3. 12. 2001

Přítomni: Čajánek, Drozd, Du�ek, Habiballa, Hradecký, Müller (posl. 1/3 jednání), Rumpel,
Solárová,  Telnarová, Wahla, Zapletalová, Volkl, Pavelka

Omluveni: Mulková, Maťa�eje

Nepřítomni: Novák, Rozehnal, Grygarová, Havrlant

Program:
1. Předseda AS PřF OU Mgr.  Jan Hradecký zahájil zasedání AS PřF OU, přivítal přítomné
a seznámil přítomné se změnou programu - do prosincového zasedání AS PřF OU nebude
zařazen bod 2) Předpisy OU - CVO.

2. Vzhledem k rezignaci členů studentské komory AS PřF OU Tomá�e Kutnohorského a
Luká�e Jurečky nastoupí do AS PřF  studenti, kteří při volbách do studentské komory získali
nejvy��í počet hlasů: Petr Urban a Hana Struhařová. Ale� Chupáč, který byl prvním
náhradníkem, se členství v AS PřF OU vzdal.

3. Proběhlo hlasování o změně Volebního a jednacího řádu .
Byly navr�eny dvě alternativy:
a) Do AS PřF OU volit odděleně podle komor (pracovníci volí zástupce do komory
pracovníků, studenti do komory studentské)
b) Do AS PřF OU volit bez příslu�nosti komor � pracovníci i studenti volí do obou komor.
Z  12 přítomných (jeden člen AS PřF OU se dostavil a� po hlasování) bylo deset členů pro
alternativu a) jeden byl proti a jeden se zdr�el hlasování.
Bylo tedy odhlasováno, �e Volební a jednací řád bude ve čl. 3 ods. 1 upraven ve smyslu
oddělených voleb do jednotlivých komor AS PřF OU.

4. Rozpočet OU
Členové AS PřF OU připomínkovali předlo�ený rozpočet v několika bodech:
•  Prosíme děkana PřF OU a  členy AS OU z řad členů PřF OU, aby poskytli členům AS PřF

OU klíč k financování rozpočtu rektorátu, CIT, knihovny  OU, Institutu umění apod.
Členům AS PřF OU není z předlo�eného rozpočtu zřejmé, proč do�lo na těchto úsecích
k navý�ení rozpočtu.

•  Členové AS PřF OU do�li k závěru, �e není příli� vhodné, aby si PdF a FF dávaly
předměty s nízkým ziskem kreditů. Tím dochází k tomu, �e se tyto fakulty podílejí na
výuce na�ich posluchačů vysokým počtem hodin, který je neúměrný počtu hodin
vyučovaných PřF OU.

5. Různé:
•  Knihovna. Členové AS PřF OU soudí, �e vzhledem k primárnímu rozdělení rozpočtu mj.

i na činnost knihovny je absurdní, aby zaměstnanci OU platili je�tě poplatky za půjčovné.
•  CIT � vzhledem k malé průhlednosti přidělování rozpočtu na CIT  byl vznesen návrh, aby

se CIT financovalo na základě uzavřených dohod o provedení práce podle předem
stanoveného ceníku slu�eb.

•  Rektorát � byl vznesen opakovaný dotaz ohledně vlastnictví OU 28 budov a jejich
obhospodařování.



•  Děkanát PřF OU
� �ádáme informaci o autorství nových web stránek a vý�i finančního poplatku za jejich

realizaci. Zároveň upozorňujeme na fakt, �e je nevhodné, aby vykonavatelé  civilní slu�by
na CIT byli odpovědni za vykonávání odborných prací, vzhledem k tomu, �e tito mohou
vykonávat pouze práce pomocné a u jejich jmen na www bylo označení � civilní slu�ba
(CS).

� Prosíme tajemnici PřF OU o opětovnou urgenci kvality uklízení � PřF OU - budova A, 1.
patro, katedra informatiky.

� Členové AS PřF OU nabízejí ke zvá�ení mo�nosti studentského vyjadřování se k úrovni
výuky � předná�ek a seminářů, k mo�nosti podávání podnětných návrhů k výuce apod.
Toto �diskusní fórum� by mohlo probíhat na web stránkách PřF OU. Studentské
hodnocení  by tak bylo jednou z mo�ností zpětnovazebné informace o výuce.

� Byl vznesen dotaz, zda by nemohl být v prostorách PřF OU (budova C, přízemí) obnoven
bufet (např. formou pronájmu studentům apod.).

•  AS OU � vyzýváme vedení AS OU, aby upřesnilo termín podání kandidátek za na�i
členku Helenu Maťa�eje a termín konání voleb.

Pří�tí zasedání AS PřF OU se bude konat 14. ledna 2002 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkanátu.

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

Přejeme v�em členům Akademické obce PřF Ostravské univerzity v Ostravě
klidné svátky a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2002.


