
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 6. června 2005  
 
Přítomni: Fojtík, Hradecký, Kalina, Kalus, Rumpel, Sedláriková, Solárová, Šumberová, 
Treterová, Bucharová, Kalakay, Otmár, Vozník, Vlček 
Omluveni: Drozd, Dušek, Mišan 
Nepřítomni: Habiballa, Konečná, Plášek, Chlopčíková 
Hosté: Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. – děkan PřF OU, Ing. Iveta Nevludová, tajemnice PřF 
OU 
Program: 

1. Zahájení – předseda AS PřF OU RNDr. Petr Rumpel, PhD. zahájil zasedání a 
seznámil přítomné s programem. 

2. Prezentace návrhu ustavení nové katedry Ekonomie a managementu na PřF OU 
– vzhledem k nepřítomnosti doc. Klimeše a prof. Močkoře (navrhovatelé nové 
katedry) informoval o možnosti vzniku této katedry děkan PřF OU – doc. Šindler. 
Seznámil přítomné senátory s vizí tvorby katedry, s důvody, proč by měla nová 
katedra vzniknout a s nástinem organizace provozu katedry. Vzhledem k tomu, že 
nebyl přítomen ani jeden z navrhovatelů, žádá AS PřF OU doc. Klimeše (popř. prof. 
Močkoře) o zaslání podrobnějších informací resp. celkové koncepce vzniku a 
provozu KEM všem členům AS E-mailem (nejpozději do 15. září), na základě 
kterých proběhne na prvním zářijovém zasedání  AS PřF OU (termín zasedání bude 
26.9. 2005 ve 13,00) prezentace a následná diskuse s navrhovateli o možném vzniku 
katedry.  

3. Prezentace předběžné metodiky rozdělení rozpočtových prostředků dle „plochy“ 
– ing. Nevludová informovala o nové metodice přerozdělení rozpočtu s ohledem na 
parametr „plochy“. Vysvětlila okolnosti, které vedou k vytvoření nové metodiky a 
předložila informační tabulky dokreslující výklad. Senátorům bylo sděleno, že se 
připravuje pasportizace ploch pro jednotlivé VK. Tím bude ověřeno vlastnictví ploch 
jednotlivými katedrami. Předseda AS PřF OU navrhuje tajemnici PřF OU 
zpracovat do konce srpna návrh rozpočtu se zapracovanými parametry plochy 
s vyjádřením a předjednáním jednotlivých VK. Tento návrh by byl projednáván na 
zářijovém zasedání AS PřF OU.  Senátory byl přijat předběžný závěr v tom smyslu, že 
je třeba zapracovat do rozpočtu parametr ploch kateder s tím, že by bylo vhodné 
nastavit koeficienty pro laboratoře tak, aby experimentální katedry nebyly 
znevýhodněny. 

4. Návrh na využití finančních prostředků AS PřF OU – v souladu se schváleným 
rozpočtem PřF OU na rok 2005 byla AS PřF OU přiděleny finanční prostředky, které 
budou využity na (návrhy senátorů): 
• Odměny senátorům – kritérii jsou přítomnost na zasedání, iniciativa a aktivita. 
• Tvorbu orientační příručky o studiu na PřF OU pro studenty 1. ročníků. V. Vozník 

byl pověřen předsedou AS PřF OU vypracováním finanční rozvahy týkající se 
tvorby a tisku příručky. 

• Proplacení cestovních výloh týkajících se aktivit spojených s činností  AS PřF OU. 
• Organizaci voleb do studentské komory AS OU (pokrytí nákladů na telefonování, 

tisk, čas). 
5. Organizace voleb na AS OU. Bylo rozhodnuto, že tento bod bude přesunut na další 

jednání AS PřF OU (září 2005). 
6. Kontrola úkolů z minulých zasedání: 
• Pro nepřítomnost. Ing. Duška je bod týkající se knihovny přesunut na zářijové jednání. 



• T – server – Mgr. Malčík informoval, že není možný přístup studentů jiných fakult na 
tento server.  Problém spojený s přístupem k webovým prezentacím výukových 
materiálů lze řešit využitím webového serveru Abik (zodpovědný p. Hasník-CIT). 

• Přístup studentů do kuchyněk na Chittussiho – vyřešen. 
• Metodika rozpočtu – zatím neproběhlo vyjádření jednotlivých VK (viz bod 3). 
7. Projednání připomínek DF: 
• Kolárna – zatím není stran studentů příliš velký zájem. 
• Erasmus – problematika individuálně řešena s dr. Rumpelem. 
8. Různé: 
• Marcela Bucharová a Martin Vlček se vzdávají funkce senátorů z důvodu ukončení 

studia. Na jejich místo budou podle pořadí ve volbách do Studentské komory AS PřF 
OU jmenováni Pavel Kadlec a Michal Bajer. 

• Prostory pro studenty – předseda AS PřF OU znovu přednese vedení PřF žádost o 
uvolnění prostor bývalé vrátnice (budova C) pro studenty (předpokládá se zajištění 
určitého počtu židlí a stolů).  

• Zatím se nepodařila zařídit finanční odměna pro tvůrce Nástěnek kateder (Řehánek) – 
zajistí dr. Rumpel. 

• V. Vozník znovu upozornil na to, že studenti musí mít na „portalu.cz“ číslo účtu, jinak 
nedostanou příplatek na ubytování. O zviditelnění této informace požádá V. Vozník 
prorektorku pro studium. 

 
 
 

Příští zasedání AS PřF OU bude 26. září 2005 ve 13 hodin v Zasedací místnosti děkanátu 
PřF OU. 

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