
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

18. 5. 2015 

 

Přítomni: UK 21, SK 12, podrobně viz prezenční listina 
Hosté: Mgr. Monika Šumberová (předsedkyně volební komise), Mikuláš Sýkora (FF) 
 

Program: 
1. Volba předsednictva AS OU 
2. Projednání návrhu na externího člena Vědecké rady 
3. Různé 
 
 
Zasedání v souladu s Volebním a jednacím řádem řídila až do zvolení předsedy AS OU 
předsedkyně volební komise Monika Šumberová. 
 
Bod 1. 
Text: Volba předsednictva AS OU 
Šumberová přivítala přítomné a shrnula základní mechanismus volby předsedy AS OU. Volba 
je tajná, kandidát může být pouze z komory akademických pracovníků, vítězný kandidát musí 
získat nadpoloviční většinu všech členů AS OU, pokud nikdo nezíská takovou většinu 
v prvním kole, postupují dva kandidáti s nevětším počtem hlasů do druhého kola a v něm pro 
zvolení stačí prostá většina odevzdaných hlasů. 
 
Následně Šumberová vyzvala senátory, aby navrhli kandidáty na předsedu AS OU. 
 
Do prvního kola první volby byli navrženi: 
 
Badošek 
Šobáň 
Václavíková 
 
Po krátkém představení kandidátů bylo zahájeno tajné hlasování: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Badošek – 12 hlasů 
- Šobáň – 11 hlasů 
- Václavíková 8 hlasů 
- 2 hlasovací lístky nevyplněny 
- do druhého kola první volby postupuje Badošek a Šobáň 

 
Druhé kolo první volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Badošek – 15 hlasů 



- Šobáň – 15 hlasů 
- 3 hlasovací lístky nevyplněny 
- ve druhém kole první volby nebyl nikdo zvolen a byla zahájena nová (druhá) volba 

 
Do prvního kola druhé volby byli navrženi následující kandidáti: 
 

- Adamec (nepřijal kandidaturu) 
- Badošek 
- Šobáň 
- Vajgl 

 
Po krátkém představení nového kandidáta (Vajgla) bylo zahájeno první kolo druhé volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Badošek – 14 hlasů 
- Šobáň – 13 hlasů 
- Vajgl – 5 hlasů 
- 1 hlasovací lístek nevyplněn 
- do druhého kola druhé volby postoupili Badošek a Šobáň 

 
Druhé kolo druhé volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Badošek – 15 hlasů 
- Šobáň – 12 hlasů 
- 5 hlasovacích lístků nevyplněno 
- ve druhém kole druhé volby nebyl nikdo zvolen a byla zahájena nová (třetí volba) 

 
Následovala krátká rozprava, zda do třetí volby mohou postoupit neúspěšní kandidáti 
z předchozích voleb. AS OU rozhodl, že ano (29 pro, 2 proti, 2 se zdrželi). 
 
Do prvního kola třetí volby byli navrženi následující kandidáti: 
 

- Adamec 
- Badošek 
- Šobáň 

 
Po krátkém představení nového kandidáta (Adamce) následovalo první kolo třetí volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Adamec – 12 hlasů 
- Badošek – 9 hlasů 
- Šobáň – 9 hlasů 
- 3 hlasovací lístky nevyplněny 
- dva kandidáti získali stejný počet hlasů, Šumberová navrhla rozhodnutí losem (AS 

schválil poměrem 22 pro, 5 proti, 6 se zdrželo) 
- následně byl losem určen jako postupující do druhého kola třetí volby Badošek. 



 
Druhé kolo třetí volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Adamec – 15 hlasů 
- Badošek – 15 hlasů 
- 3 hlasovací lístky nevyplněny 
- ve druhém kole třetí volby nebyl nikdo zvolen 

 
 
Bod 2.  
Následovala krátká rozprava a volba předsedy AS OU byla přerušena, aby mohl být 
projednán druhý bod programu, tj. doplnění Vědecké rady o nového externího člena doc. 
Ing. Jiřího Cieńciału.  
Diskuse:  
Eliáš – proč nebyla dodán současně s návrhem ze strany vedení také přehled publikační a 
vědecké činnosti navrhovaného kandidáta? 
Šumberová – návrh na jmenování byl zaslán senátorům s předstihem a každý mohl požádat o 
dodání dalších materiálů, které uznal za potřebné pro své rozhodování. Do data zasedání 
dorazil pouze jeden takovýto požadavek a to od senátora Adamce, který byl vedení OU 
předán a vedení následně doručilo odpověď všem členům AS OU. 
 
Usnesení: AS OU souhlasí s návrhem vedení OU na jmenování doc. Ing. Jiřího Cieńciały 
členem Vědecké rady OU (tajné hlasování). 
Pro 19, Proti 6, Zdržel se 8 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 1. 
Po krátké rozpravě následovalo hlasování, zda bude AS pokračovat na tomto zasedání ve 
volbě předsedy (27 pro, 2 proti, 3 se zdrželi) – byla zahájeno první kolo čtvrté volby. 
 
Do prvního kola čtvrté volby byli navrženi následující kandidáti: 

- Adamec 
- Badošek 
- Šobáň 

 
První kolo čtvrté volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
- Adamec – 15 hlasů 
- Badošek – 10 hlasů 
- Šobáň – 8 hlasů 
- do druhého kola čtvrté volby postoupili Adamec a Badošek 

 
Druhé kolo čtvrté volby: 

- rozdáno 33 hlasovacích lístků 
- odevzdáno 33 hlasovacích lístků 



- Adamec – 20 hlasů 
- Badošek – 12 hlasů 
- 1 hlasovací lístek nevyplněn 
- ve druhém kole čtvrté volby byl předsedou AS OU zvolen Adamec 

 
Šumberová popřála nově zvolenému předsedovi a předala mu řízení zasedání AS OU. 
 
Bod 1. 
Volba Tajemníka AS OU:  
Mantič navrhuje Denisu Madeckou. 
 
Výsledek volby kandidáta na tajemníka AS OU: Odevzdáno 33 hlasovacích lístků, z toho 33 
platných. 
 
 

Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: Schváleno 
 
 
Bod 1. 
Text: Volba předsednictva AS OU 
Volba místopředsedy za Studentskou komoru Akademického senátu:  
Waloszek navrhuje Anetu Haškovou. 
 
Výsledek volby kandidáta na místopředsedy za SK AS OU: Odevzdáno 12 hlasovacích lístků, 
z toho 12 platných. 
 
Hlasování: 

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: Schváleno 
 
 
 
Bod 1. 
Text: Volba předsednictva AS OU 
Volba místopředsedy za akademickou komoru AS OU:  
 
Byla navržena následující kandidátka Honová 
 
Výsledek volby kandidáta na místopředsedy za AS OU: Odevzdáno 19 hlasovacích lístků, 
z toho 19 platných. 
 

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

Výsledek hlasování: Schváleno 
 
 



 

Diskuze: Plénum se shodlo, že další zasedání AS OU bude dne 15. 6. 2015 ve 14 hodin. 
Předseda AS OU včas zašle pozvánky všem členům AS OU.  
 
 
doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. Položil dotaz, zda by do příště šlo zajistit, aby stoly v Aule OU, 

byly tak, aby na sebe všichni viděli.  

Předseda AS OU komentoval, že se to pokusí zajistit.  

 

 

Zapsala: Monika Šumberová, Denisa Madecká, DiS. 
Verifikoval: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 18. května 

2015 

KAP 

FU 

doc. PhDr. Eliška Čabalová - 

doc. František Kowolowski - 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. omluven 

FF 

Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. zúčastnil se 

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. zúčastnila se 

PdF 

PhDr. Radim Badošek, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Iva Červenková, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Alena Seberová, Ph.D. zúčastnila se 

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. zúčastnila se 

PřF RNDr. Martin Adamec, Ph.D. zúčastnil se 

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=31497
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=21934
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13296
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13581
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=438


doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. zúčastnila se 

LF 

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. zúčastnil se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. zúčastnil se 

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. zúčastnil se 

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. zúčastnil se 

FSS 

Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 

 

 

SK 

FU 
Simona Drdáková zúčastnila se 

Markéta Rejmontová zúčastnila se 

FF 
Anna Bangoura zúčastnil se 

Tereza Čapandová zúčastnila se 

PdF 
Denisa Madecká zúčastnila se 

Vlastimil Škuta zúčastnil se 

PřF 
Jiří Pospíšil zúčastnil se 

Michal Mantič zúčastnil se 

LF 
Veronika Kubančáková zúčastnila se 

Kamila Kurníková zúčastnila se 

FSS 
Aneta Hašková zúčastnila se 

Tomáš Waloszek zúčastnil se 

 

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=20385
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=3925
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=4234
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13476
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=23761
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=46495
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=58184
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=4097
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=940
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=13767
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&idc=6147

