
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 20. 10. 2008, 
13:00, zasedací místnost KFG, Chittussiho 10 
 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: Bartl, Cimalová, Dolný, Dušek, Fojtík, Habiballa, 
Hradecký, Janeček, Kalina, Maršálek, Popelková, Slovák, Šumberová,  Treterová  
Studentská komora: Molitor, Pučok, Vajgl, Bardoňová 
Omluveni: Straňák 
Hosté:  
 
 
Program: 
 
1. Kandidáti do Rady vysokých škol 
2. Volební a jednací řád 
3. Volba předsedy studentské komory 
4. Diskuze o úpravách ve Studijním a zkušebním řádu OU  
5. Různé 
 
K bodu 1: 
 

Šumberová předložila návrh na doc. Baara jako kandidáta do Rady vysokých škol za 
PřF OU. Žádný jiný návrh nebyl předložen. 
 
Návrh usnesení: Senát PřF navrhuje jako kandidáta do Rady vysokých škol za 
Přírodovědeckou fakultu doc. Baara. 
 

 

Průběh hlasování (tajné hlasování):  
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 3 

Závěr: Usnesení bylo přijato. 
  

K bodu 2: 
 

Byla zahájena diskuze nad děkanským návrhem (verze 5) Volebního a jednacího řádu 
AS PřF. Návrh je součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 1. 
Při diskuzi nad čl. 4 odst. 8 byly zopakovány argumenty pro i proti členství vedoucího 
katedry v Senátu. Na základě této diskuze navrhla předsedkyně Senátu hlasovat 
nejprve o pozměňovacích návrzích. 
 
První pozměňovací návrh obsahuje opravu faktických chyb a interpunkce: 
  - čl. 4 odst. 4b – zaměnit odkaz na odstavec 6 za odkaz na odstavec 5 
  - čl. 5 odst. 4 – zrušit nadbytečnou tečku uprostřed 1. věty 
  - čl. 6 odst. 2 – na konci odstavce chybí tečka 
  - čl. 6 odst. 4 – na konci třetí věty zrušit nadbytečnou tečku 
  
Návrh usnesení: Opravit faktické chyby a chyby v interpunkci podle výše 
uvedeného výčtu. 
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Průběh hlasování:  
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 Závěr: Usnesení bylo přijato. 
 

 Druhý pozměňovací návrh se týkal čl. 4 odst. 2 a odst. 8. o neslučitelnosti členství 
v Senátu a funkce vedoucího katedry. 
 
Návrh usnesení: Doplnit návrh Volebního a jednacího řádu v čl. 4 odst. 2 o větu: 
„Dále je členství v Senátu neslučitelné s funkcí vedoucího katedry“. Věta se 
umístí za první větu odstavce. Zároveň se vynechá odst. 8 a dojde k přečíslování 
odstavců 9 – 13 na 8 - 12. 

 
Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 5 Zdržel se: 2 
 

Závěr: Usnesení bylo přijato. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu Volebního a jednacího řádu jako 
celku se zahrnutím obou pozměňovacích návrhů. 
 
Návrh usnesení: Senát PřF přijímá návrh Volebního a jednacího řádu včetně 
pozměňovacích návrhů č. 1 a 2. 

 
Před vlastním hlasováním požádal Roman Maršálek o oddělené hlasování po 
komorách. 

 
Průběh hlasování komory akademických pracovníků:  
Pro: 10 Proti: 3 Zdržel se: 1 
 
Průběh hlasování komory studentů:  
Pro: 1 Proti: 2 Zdržel se: 1 
 
 Závěr: Usnesení nebylo přijato. 
 

Předsedkyně Senátu byla pověřena vypracováním dalších alternativ možného postupu 
Senátu v otázce Volebního a jednacího řádu a jejich předložením na dalším zasedání. 

 
K bodu 3: 
 

Na předsedu studentské komory AS PřF byl navržen Libor Pučok (návrh podal Patrik 
Molitor). 
 
Návrh usnesení: Předsedou studentské komory AS PřF se stává Libor Pučok. 
 

Průběh hlasování komory studentů (tajné hlasování):  
Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 2 

 
 Závěr: Usnesení nebylo přijato. 
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Volba nového předsedy studentské komory proběhne na jednom z dalších zasedání 
Senátu při vyšším počtu zúčastněných studentů. 

 
K bodu 4: 

 
Radek Dušek předložil Senátu k diskuzi problematičnost úprav poslední verze 
Studijního a zkušebního řádu OU (podklady tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu) v jeho čl. 
14 odst. 12 – 14 – se zaměřením na posudek (stanovisko) vedoucího bakalářské práce.  
Po krátké diskuzi došlo ke shodě, že by se tímto podnětem měl zabývat Akademický 
senát OU. 
 
Návrh usnesení: AS PřF předkládá AS OU podnět k projednání problematiky 
posudku (stanoviska) vedoucího bakalářské práce (viz příloha č. 2 tohoto zápisu). 
 

Průběh hlasování:  
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 Závěr: Usnesení bylo přijato. 
 
Různé: 

 
Bod „Různé“ byl odložen na příští zasedání, které bude svoláno a oznámeno předsedkyní 
Senátu vhodnou formou.  
 
 
V Ostravě 20. 10. 2008  
Zapsal        Verifikovala 
Ing. Radek Dušek, Ph.D.    Mgr. Monika Šumberová      
 
Rozdělovník: 
Děkanka PřF OU 
Proděkani PřF OU 
Senátoři AS PřF 
Předseda AS OU 
Pracovnice pro PR PřF OU (umístění na Portál) 
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Příloha č. 1: Návrh Volebního a jednacího řádu vedení PřF pro AS_verze 5_říjen 2008 
 

Volební a jednací řád akademického senátu  

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
 
 

Čl. 1 
 

Úvodní ustanovení 
 
 

1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen Senát) 

je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) samosprávný 

zastupitelský akademický orgán fakulty. 

2. Senát spolurozhoduje v souladu se zákonem o organizaci a činnosti Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „PřF OU“).  

3. Senát má 21 členů a je složen ze dvou komor: komora akademických pracovníků má 14 

členů, komora studentů má 7 členů. V komoře akademických pracovníků je každá katedra 

fakulty zastoupena nejméně jedním členem.  

 

Čl. 2 
 

Práva a povinnosti Senátu a jeho členů 
 
 

1. Práva a povinnosti Senátu jsou stanovena platnými právními normami, Statutem PřF OU  

a tímto řádem. Základní povinností člena Senátu je usilovat o dobré jméno a prosperitu 

PřF OU a spojovat práci v Senátu se zájmem fakulty, univerzity a svých voličů.  

2. Předseda Senátu má právo být členem Kolegia děkana PřF OU.  

3. Senát zejména: 

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních 

pracovišť, 

b) na návrh děkana schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení 

akademickému senátu vysoké školy, 
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c) na návrh děkana schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich 

využívání, 

d) na návrh děkana schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření 

fakulty, 

e) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu 

s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty, 

f) na návrh děkana schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 

uskutečňovaných na fakultě, 

g) na návrh děkana schvaluje jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a 

disciplinární komise fakulty, 

h) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce. 

4. Senát se vyjadřuje zejména: 

a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě, 

b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany. 

5. Senát je povinen zveřejňovat svá usnesení z jednání do 14 dnů ode dne jednání a předat je 

děkanovi. Předsednictvo Senátu je povinno zajistit, aby písemný záznam z jednání Senátu 

dostali všichni jeho členové. Jednatel Senátu je povinen zajistit archivaci zápisů z jednání 

v souladu s Archivním, spisovým a skartačním řádem Ostravské univerzity v Ostravě. 

6. Senát je povinen podat akademické obci PřF OU nejméně jednou za rok zprávu o své 

činnosti. Závěrečnou zprávu za celé funkční období musí Senát podat na shromáždění 

akademické obce PřF OU. 

 

Čl. 3 

Volby do akademického senátu fakulty 

 
1. Volby do akademického senátu PřF OU vyhlašuje Senát nejméně jeden měsíc před 

ukončením svého funkčního období.  

2. Členové Senátu jsou voleni přímou volbou s tajným hlasováním akademickou obcí 

PřF OU. Akademickou obec PřF OU tvoří akademičtí pracovníci této fakulty, studenti 

zapsaní na této fakultě a dále akademičtí pracovníci – členové akademické obce OU, 

kteří nepatří organizačně k žádné fakultě a přihlásili se do akademické obce PřF OU 
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v souladu s platným ustanovením Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 

Ostravské univerzity v Ostravě. 

 

3. Volby do Senátu probíhají odděleně pro jednotlivé komory, tzn. akademičtí pracovníci 

volí zástupce do komory akademických pracovníků, studenti do komory studentské.  

4. Volby organizuje volební komise.  

a) Volební komise je nejméně tříčlenná, jsou v ní zástupci akademických pracovníků 

i studentů. 

b) Volební komisi a jejího předsedu ustanovuje Senát.  

c) V případě, kdy volby vyhlašuje děkan fakulty, ustanovuje volební komisi 

akademický senát  Ostravské univerzity v Ostravě. 

d) Volební komise zabezpečí zhotovení volebních lístků s úplným abecedním 

seznamem všech kandidátů pro příslušnou komoru. 

e) Volební komise organizuje vlastní průběh voleb a vyhotovuje volební protokol. 

5. Návrhy kandidátů z řad členů akademické obce PřF OU může podat kterýkoliv člen 

akademické obce této fakulty členům volební komise. Nikdo nemůže navrhnout sám 

sebe. Návrhy je nutno podat písemně ve stanoveném termínu, součástí návrhu je 

písemný souhlas kandidáta a stručná prezentace stanovisek, které chce kandidát 

v Senátu zastávat, a cílů, které chce prosazovat při rozvoji fakulty a univerzity. 

Komise zveřejní seznam kandidátů včetně jejich stanovisek nejpozději 5 pracovních 

dnů před volbami. 

6. Každému členu akademické obce PřF OU, který se dostaví k volbám, je volební 

komise povinna vydat jeden volební lístek a vydání lístku zaregistrovat. 

7. Každý člen akademické obce PřF OU může svůj hlas dát nejvýše tolika kandidátům, 

kolik jich má být v dané komoře Senátu zvoleno. 

8. Volební lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením, je neplatný. 

9. Prvním zástupcem katedry v komoře akademických pracovníků je kandidát, který 

získá ve volbách nejvíce hlasů mezi kandidáty dané katedry. Dalšími členy senátu se 

stávají kandidáti podle počtu získaných hlasů bez ohledu na příslušnost ke katedře. Při 

rovnosti hlasů rozhodne los. 

10. Kandidáti, kteří nezískali mandát, obdrželi však takový počet hlasů, který přesahuje 

polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního řádně zvoleného 

kandidáta, se stávají náhradníky pro příslušné volební období Senátu. Jejich pořadí je 
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určeno počtem hlasů, který pro ně byl odevzdán. Seznam náhradníků je součástí 

protokolu o volbách. 

11. Uprázdní-li se místo v Senátu v důsledku zániku členství jeho člena, nastupuje do 

Senátu náhradník ze seznamu náhradníků, přičemž se dbá ustanovení uvedeného v čl. 

1 odst. 3. 

12. Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje 

předsedovi Senátu. 

13. Není-li náhradník k dispozici, jsou vypsány doplňující volby. Pro doplňující volby 

platí ustanovení Čl. 3. Předsedou volební komise je předseda Senátu. 

 

Čl. 4 

Členství a organizace Senátu 
 

1. Členství v Senátu je nezastupitelné a čestné. 

2. Členství v senátu PřF OU je v souladu s § 26, odst. 2 zákona ve znění pozdějších předpisů 

neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.  Člen Senátu musí splňovat 

příslušná ustanovení zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

3. Funkční období Senátu je tříleté. Senát však může svým usnesením délku funkčního  

období podle potřeby zkrátit. Po uplynutí funkčního období je do zvolení nového předsedy 

Senátu zachováno pouze právo bývalého předsedy Senátu svolat zasedání Senátu a 

shromáždění Akademické obce PřF OU. 

4. Členství v Senátu dále zaniká  

a) uplynutím nebo skončením funkčního období Senátu, 

b) ukončením studia (s výjimkou odstavce 6) nebo pracovně právního vztahu, 

c) odstoupením, 

d) zvolením nebo jmenováním do některé z funkcí uvedených v § 26, odst. 2 zákona, 

e) pokud se člen třikrát za sebou bez omluvy neúčastní jednání Senátu. 

5. Je-li student zvolený do Senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného 

bezprostředně navazujícího studijního programu uskutečňovaného na téže fakultě, na 

které byl student do Senátu zvolen, členství v Senátu nezaniká, pokud doba mezi 

ukončením jednoho studijního programu a přijetím do navazujícího studijního programu 

nepřekročí dobu delší než 4 měsíce. 
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6. Funkční období všech členů Senátu skončí, jestliže Senát po dobu šesti měsíců 

nevykonává činnost podle § 27 zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. 

7. Senát volí ze svých členů předsednictvo, které se skládá: 

a) z předsedy, 

b) ze dvou místopředsedů, 

c) z jednatele.  

8. Členem předsednictva nemůže být vedoucí katedry. Pokud se člen předsednictva 

v průběhu svého funkčního období stane vedoucím katedry, jeho mandát v předsednictvu 

končí a dojde k volbě nového člena předsednictva. 

9. Předsedu volí členové nově zvoleného Senátu z řad akademických pracovníků na svém 

ustavujícím zasedání, které svolává a až do zvolení předsedy řídí předseda odstupujícího 

Senátu.  Ustavující zasedání Senátu musí být svoláno do 15 pracovních dnů po volbách.  

10. Volba předsedy Senátu probíhá tajným hlasováním. Ke zvolení předsedy je nutná 

nadpoloviční většina hlasů všech členů Senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci 

předsedy většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde 

rozhoduje prostá většina hlasů. 

11. Obě komory Senátu volí své předsedy, kteří se stávají místopředsedy senátu. Volba 

předsedů komor probíhá odděleně podle komor.  

12. V případě nečinnosti předsedy Senátu přecházejí jeho povinnosti na: předsedu komory 

akademických pracovníků, předsedu komory studentů v uvedeném pořadí. 

13. V případě potřeby Senát zřizuje komise volbou ze svých členů.  

 

Čl. 5 

Jednací řád Senátu 
 

1. Senát se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně. 

2. Zasedání Senátu svolává předseda vhodnou formou. 

3. Předseda Senátu je povinen svolat mimořádné zasedání, požádá-li o to alespoň pět členů 

Senátu nebo děkan. 

4. Zasedání Senátu jsou.veřejně přístupná. Hosté však nemají právo zasahovat do jednání. O 

žádosti hosta vystoupit rozhodne Senát hlasováním; to neplatí pro hosty, kteří jsou 

pozváni předsedou Senátu.  
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5. Předseda nebo Senát má právo pozvat k jednání Senátu kteréhokoliv člena akademické 

obce s hlasem poradním. 

6. Děkan, proděkani a tajemník fakulty se mohou zúčastnit jednání Senátu s hlasem 

poradním. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, 

kdykoliv o to požádá. 

7. Senát je povinen projednat problém, který předloží děkan. 

8. Předseda Senátu řídí činnost a jednání Senátu a zastupuje Senát navenek. Verifikuje zápis 

z jednání Senátu a zodpovídá za správnost usnesení a dalších materiálů z jednání. 

9. Místopředsedové zastupují předsedu Senátu za jeho nepřítomnosti. 

10. Jednatel vede a archivuje písemnou agendu Senátu. 

11. Předseda, místopředsedové a jednatel Senátu mohou být ze svých funkcí odvoláni 

v průběhu funkčního období, pokud o tom rozhodne Senát. Zdůvodněný návrh na 

odvolání může podat kterýkoliv člen Senátu. Odvolání členů předsednictva Senátu 

probíhá tajným hlasováním. K odvolání předsedy Senátu je nutná nadpoloviční většina 

hlasů všech členů Senátu, k odvolání místopředsedy Senátu je nutná nadpoloviční většina 

hlasů všech členů příslušné komory. 

12. Usnesení Senátu je platné (s výjimkou uvedenou v čl. 4, odst. 10 a v čl. 5 odst. 11), je-li 

přítomna nejméně polovina jeho členů, jsou-li zastoupeny obě komory senátu a pro 

usnesení hlasuje nadpoloviční většina přítomných senátorů. Návrh na jmenování děkana je 

přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů Senátu. Návrh na 

odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů 

Senátu. 

13. Senát se usnáší tajným hlasováním o: 

a) návrhu na jmenování na děkana, 

b) návrhu na odvolání děkana, 

c) návrhu děkana na jmenování členů vědecké rady a disciplinární komise PřF OU, 

d) volbě předsedy Senátu, 

e) odvolání členů předsednictva Senátu, 

f) delegování zástupců akademické obce do reprezentace vysokých škol. 

Ve výše uvedených případech a) až d) a f) hlasuje Senát jako celek, v případě e) 

rozhodují o odvolání předsedů jednotlivých komor členové příslušné komory. V ostatních 

případech rozhoduje o způsobu hlasování Senát. 

14. Mimo případy uvedené v Čl. 5 odst. 13  může před hlasováním požádat člen Senátu o 

tajné, případně o oddělené hlasování v obou komorách. Požadavku bude automaticky 
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vyhověno. K přijetí usnesení v případě odděleného hlasování je zapotřebí nadpoloviční 

většiny hlasů přítomných senátorů v každé z obou komor. 

15. Nerozhodne-li Senát o věcně stejné věci třikrát za sebou, nebo odstoupí-li nadpoloviční 

většina členů Senátu, funkční období Senátu skončí a do 30 dnů děkan vyhlásí nové 

volby. 

Čl. 6 

Jednací řád při schvalování návrhu na jmenování děkana 
 

1. Pro schvalování návrhu na jmenování děkana ustavuje Senát komisi ve složení: předseda 

senátu (vykonává funkci předsedy komise) a po jednom zástupci z každé komory (dále jen 

komise). Komise organizuje podávání návrhů kandidátů a schvalování návrhu na 

jmenování děkana, odpovídá za jejich správný průběh a vyhotovuje protokol. 

2. Minimálně 4 měsíce před ukončením funkčního období stávajícího děkana (v 

odůvodněných Senátem schválených případech jinak) vyzve komise členy akademické 

obce fakulty, aby ke stanovenému termínu podali návrhy kandidátů na funkci děkana  

3. Vlastní schvalování návrhu na jmenování děkana musí proběhnout nejméně 3 měsíce před 

ukončením funkčního období děkana (v odůvodněných Senátem schválených případech 

jinak). 

4. Návrhy kandidátů na funkci děkana z řad členů akademické obce PřF OU může podat 

kterýkoliv člen akademické obce této fakulty členům komise. Nikdo nemůže navrhnout 

sám sebe. Návrhy je nutné podat písemně se všemi náležitostmi stanovenými Senátem ke 

stanovenému termínu. Zařazení na seznam kandidátů je podmíněno písemným souhlasem 

navrhovaného kandidáta se svojí kandidaturou, předložením programu činnosti a rozvoje 

PřF OU (dále jen volební program), předložením profesního životopisu včetně informací o 

dalších pracovních a veřejných činnostech a předložením negativního lustračního 

osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. V případě, že 

navrhovaný kandidát dosud lustrován nebyl, písemně potvrdí, že jeho ustavení do funkce 

je podmíněno v případě zvolení negativní lustrací. 

5.  Komise sestaví seznam kandidátů na funkci děkana a ke stanovenému termínu jej 

zveřejní společně s jejich volebními programy. 

6. Předseda Senátu je povinen svolat minimálně jeden týden před datem schvalování návrhu 

na jmenování děkana shromáždění akademické obce PřF OU, na kterém jednotliví 

kandidáti seznámí akademickou obec se svým programem činnosti a rozvoje PřF OU. 

 10



7. Vlastní schvalování návrhu na jmenování děkana se řídí podle Čl. 5 odst. 12 a 13. 

V případě, že schvalování návrhu na jmenování děkana nelze podle ustanovení Čl. 5 odst. 

12 provést, musí být do jednoho týdne vyhlášen náhradní termín. 

8. Hlasovací lístek je platný, je-li upraven tak, že na něm zůstává jméno nejvýše jednoho 

kandidáta. 

9. Návrh na jmenování děkana je schválen, získá-li nadpoloviční počet hlasů všech členů 

akademického senátu. 

10. Schvalování může probíhat ve dvou kolech. 

a) V případě, že při prvním hlasování v prvním kole schvalování nebyl žádný návrh  

kandidáta schválen, proběhne tentýž den druhé hlasování, do kterého postupují všichni 

kandidáti se dvěma nejvyššími počty získaných hlasů při prvním hlasování. 

b) V případě, že ani při druhém hlasování prvního kola nebyl žádný návrh kandidáta 

schválen, vyhlásí senát nejpozději do dvou týdnů druhé kolo schvalování návrhu na 

jmenování děkana. Druhé kolo schvalování se řídí podle ustanovení čl. 6 odstavců 4 až 

10a. Shromáždění akademické obce je svoláno pouze v případě, jsou-li navrženi noví 

kandidáti. 

11. Návrh na jmenování děkana předkládá předseda Senátu rektorovi OU nejpozději jeden 

měsíc před koncem funkčního období příslušného děkana. 

12. Funkční období Senátu končí v případě, že 

a) ani ve druhém kole schvalování nebyl žádný návrh kandidáta na funkci děkana 

schválen,  

b) nebyl navržen žádný kandidát, 

c) Senát není ani v náhradním termínu dle odstavce 7 usnášeníschopný. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento volební a jednací řád akademického senátu PřF OU byl schválen akademickým 

senátem PřF OU dne …. 

2. Tento volební a jednací řád akademického senátu PřF OU byl schválen akademickým 

senátem Ostravské univerzity v Ostravě dne ………..a tímto dnem nabývá platnosti a 

účinnosti. 
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Příloha č. 2: Podnět k projednání problematiky posudku (stanoviska) vedoucího 
bakalářské práce Akademickému senátu OU. 
 
Studijní a zkušební řád 

Článek 14  
Státní závěrečná zkouška 

 
… 

 
(12) Na odevzdanou bakalářskou práci vypracuje posudek oponent práce ve trojím 

vyhotovení. Není-li na obhajobě přítomen vedoucí práce, musí své stanovisko k 
bakalářské práci vypracovat písemně. Na odevzdanou diplomovou práci vypracuje 
vedoucí práce a určený oponent posudek ve trojím vyhotovení. V posudku se výslovně 
uvede, zda je práce doporučená k obhajobě a návrh klasifikace. Posudky jsou zveřejněny 
nejpozději týden před obhajobou v databázi s názvem Vysokoškolské kvalifikační práce.  

(13) Zveřejňování závěrečných prací se řídí § 47b zákona.  
(14) Je-li bakalářská nebo diplomová práce hodnocena jako nevyhovující vedoucím práce i 

oponentem, rozhodne vedoucí katedry po dohodě s vedoucím práce o způsobu 
přepracování a určí nový termín jejího odevzdání. Třetí zpracování téhož tématu je 
nepřípustné. 

 
… 
 
 

Problematická místa: 
 

1. při obhajobě Bc práce je student s posudkem (stanoviskem) vedoucího seznámen až u 
zkoušky a nemůže si připravit obhajobu (na rozdíl od obhajoby DP), 

2. v případě, že se vedoucí práce nedostaví k obhajobě (nemoc, dopravní kolaps…) není 
možné obhajobu uskutečnit, 

3. odstavec 14 odkazuje na hodnocení vedoucího Bc práce, které bude sděleno až při 
obhajobě – tento odstavec původně zabraňoval obhajobám nevyhovujících prací. 
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