
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 15. března 2004 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Rumpel, Sedláriková, 
Solárová, Šumberová, Bucharová, Klapcová, Kubala, Smolková, Souček, Vlček, Volný 
Omluveni: Konečná  
Nepřítomni: Plášek, Treterová 
Hosté – Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. – děkan PřF OU, Doc. PaedDr. Kričfaluši, CSc. – 
proděkanka PřF OU pro studium, ing. Nevludová – tajemnice PřF OU 
 
Program: 
1. Předseda AS Mgr. Rumpel, Ph.D. přivítal přítomné a seznámil je s programem. 
 
2. Evidenční listy – ing. Nevludová zodpověděla dotaz z minulého zasedání AS PřF OU 

týkající se Evidenčních listů a kategorizace nákladů. Upozornila, že se jedná především o 
zpřesnění finančních nákladů. VK jsou s problematikou podrobně obeznámeni. 

 
3. Projednání rozpočtu PřF OU na rok 2004 – ing. Nevludová podala podrobnou zprávu 

k návrhu rozpočtu již dříve zaslaného všem členům AS PřF OU.  Vysvětlila jednotlivé 
položky a reagovala na dotazy.  
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AS PřF OU žádá  vedení PřF OU o prověření možností úspor energie na Chittussiho 
expertem  (popř. navržení systémových opatření vedoucích k žádoucím úsporám). 
Členům AS PřF OU se jeví spotřeba energie neúměrná v porovnání s ostatními 
vykazovanými budovami.  
Mgr. Drozd, Ph.D. doplnil informace o finančním  rozpočtu OU na rok 2004. 
Hlasování o návrhu rozpočtu PřF OU pro rok 2004: 
Pro návrh rozpočtu ….. 18 členů AS PřF OU 
Proti návrhu rozpočtu …0 členů AS PřF OU 
Zdrželo se hlasován…… 0 členů AS PřF OU 

Rozpočet PřF OU byl pro rok 2004 přítomnými členy AS PřF OU jednohlasně schválen. 
 
4. Informace o FRIMu – ing. Nevludová podala informace o fondu FRIM – a jeho návrhu 

čerpání pro rok 2004 ( s návrhem byli rovněž členové AS PřF OU již seznámeni dříve). 
Hlasování o návrhu čerpání s fondu FRIM pro rok 2004: 
Pro návrh čerpání  ….. 18 členů AS PřF OU 
Proti návrhu čerpání …0 členů AS PřF OU 
Zdrželo se hlasování … 0 členů AS PřF OU 

Návrh čerpání fondu FRIM byl přítomnými členy AS PřF OU jednohlasně schválen. 
 
5. Změny ve studijním řádu. Členové  Studentské komory AS PřF OU sdělili proděkance 

pro studium několik pozměňujících návrhů ke znění studijního řádu PřF OU: 
§19, odst. 4 – zrušit kvůli nadbytečnosti 
§ 14, odst. 6 – návrh – celkový výsledek bude tvořen průměrem dílčích zkoušek (jeho 
zaokrouhlením). 
§ 25, odst. 4 e) – upravit 

Písemný návrh změn předloží ke schválení paní proděkanka Doc. PaedDr. Kričfaluši, CSc. 
po projednání na univerzitní úrovni.  
Proděkanka pro studium zodpověděla studentům dotazy týkající se: 

Nutnosti absolvování státní zkoušky (studium učitelství) až po splnění podmínek pro oba 
předměty (tj. ve všech částech). 
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Problematiky termínu zkoušení – lze zkoušet kdykoli během daného (předepsaného) 
semestru – tj. i mimo zkouškové období. 
Problému s komunikací s některými vyučujícími ohledně absolvování zápočtů. 
Proděkanka doporučuje studentům prokonzultovat jasná pravidla na začátku semestru a 
v případě jejich porušení si stěžovat u VK.  
Možnosti uznání zkoušek a zápočtů absolvovaných během studia v zahraničí? Je sestaven 
tým, který sestaví přesná pravidla o možnosti uznání zkoušek a zápočtů. 
AS PřF OU žádá vedení PřF OU, aby se podrobněji zabývalo možností vytvoření 
systému pro  uznání výsledků studia (zkoušek a zápočtů) v zahraničí. AS PřF žádá 
vedení PřF, aby iniciovalo další  diskusi vedoucí k vytvoření systému uznávání výsledků 
studia v zahraničí   na celouniverzitní úrovni. 

 
6. Informace z AS OU – Mgr. Drozd, Ph.D. seznámil přítomné s děním v AS OU: 

Program „Týdne neklidu“ (29.3. – 2.4.) – připomínky, popř. další návrh aktivit zaslat 
Mgr. Drozdovi, Ph.D.  
„Řešení“ bezpečnosti přechodu pro chodce na Českobratrské. 
Mzdový tarif OU – AS PřF OU s tímto návrhem souhlasí 

 
7. Organizace doplňujících voleb do komory akademických pracovníků AS OU: 

Do 15.3.2004  byli navrženi akademickou obcí PřF tito kandidáti pro volby do AS OU: 
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.,  Doc. RNDr. Bohumír 
Lojkásek, CSc., Doc. Ing. Huňka, CSc., Mgr. Monika Šumberová 
Prezentace kandidátů do AS PřF – 22.3.,od 12,30-14,00, na C107   
Volební urna, hlasovací lístky - Rumpel 
Volby – 29.3. 2004:  9 – 11 hodin Chittussiho ul.  – vestibul  (Rumpel, Sedláriková, 
Hradecký) , 1130 – 14 hodin – 30. dubna (Rumpel , Hradecký, Kalina) – zasedací místnost 
Děkanátu PřF OU. 
Seznam voličů a volební lístky – zajistí Rumpel 
Vyhodnocení výsledků voleb, sestavení protokolu o volbách, vyhlášení výsledků voleb – 
zaslání protokolu  Doc.Ph.Dr. Kutnohorské,CSc. (předsedkyně AS OU) -  Kalina, Drozd 

 
8. Různé 

Kopírka na Chittussiho – je nepřípustné, aby katedry poskytovaly na kopírování papíry 
studentům. AS PřF OU žádá kvestora, aby pověřil zodpovědnou osobu na rektorátu, 
která kopírku bude spravovat (tj. doplňovat papíry podle prodaných karet)! 
Vypalovačka – studenti žádají vedení PřF OU o zvážení možnosti nainstalovat do 
studovny PřF OU na 30. dubna vypalovačku. 

 
Příští zasedání AS PřF OU se uskuteční  26.4. v 13.00 v zasedací místnosti Děkanátu PřF 
OU. V případě nutnosti bude termín zasedání změněn. Členové AS PřF budou v případě 
změny včas informováni obvyklým způsobem.   
 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 
  jednatelka AS PřF OU 
 
Verifikovali: RNDr.Petr Rumpel, Ph.D.    Radovan Volný      

předseda AS PřF OU               předseda Studentské komory  
AS PřF OU 

 



 
 
 


