
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 30. ledna 
2012 
 
Přítomni: Podle prezenční listiny 
Omluveni: Podle prezenční listiny 
Hosté: dr. Konečná, dr. Mácha 
 
Program:  
1) Reforma VŠ - přijetí stanoviska AS Přf 
2) Studijní a zkušební řád - 2. opravný termín zkoušky 
3) Informace o přípravě na volby do AS Přf (předseda volební komise) 
4) Různé 
 
 
Šumberová přivítala účastníky zasedání, přítomné hosty a představila program zasedání. 
 
K bodu 1: Reforma VŠ - přijetí stanoviska AS PřF 
 
Šumberová rámcově informovala senátory o důvodech zařazení tohoto bodu k projednání na 
zasedání AS PřF (výzva AS PřF ze strany předsedy AS OU, zařazení dvou věcných záměrů 
zákonů týkajících se VŠ na jednání vlády) a požádala o čerstvé informace ze zasedání RVŠ 
proděkanku dr. Petru Konečnou, zástupkyni PřF v RVŠ. 
 
Konečná hovořila jednak o probíhajících jednáních v RVŠ, volbách předsednictva a 
místopředsedů, rovněž tlumočila usnesení, které RVŠ na svém zasedání přijala ohledně 
financování VŠ, projednávaných věcných záměrů zákona o VŠ a  finanční pomoci studentů. 
Také informovala přítomné o několika postřezích, které v rámci jednání načerpala. 
 
Šumberová vnesla dotaz na stanovisko RVŠ k novele zákona o státní pokladně (povinnost 
pro veřejné VŠ mít účet v NB a možnosti vlády disponovat s volnými finančními prostředky 
VŠ a kontrolovat jejich čerpání). 
 
Konečná - v průběhu posledního jednání se tato problematika neřešila.  
 
Šumberová vymezila oblasti, které vidí na obou návrzích zákonů jako problematické a které 
jsou také nejdiskutovanějšími mediálními problémy – Rady VŠ, školné, jmenování docentů a 
profesorů. A nastínila případný cíl diskuse – přijetí usnesení AS PřF k současnému stavu, 
které by iniciovalo širší diskusi a vyjádřila podporu oficiální reprezentaci VŠ – Radě 
vysokých škol a České konferenci rektorů. Dále navrhuje vyzvat předsedu AS OU a rektora 
OU ke svolání shromáždění akademické obce OU, kde by se tato problematika diskutovala. 
 
Mácha na žádost předsedkyně senátu informoval přítomné o průběhu událostí roku 2004 
v rámci tzv. „Týdne neklidu“, který za OU koordinoval, a který měl nepřímý vliv na zvýšení  
financování VŠ (navýšení normativu na studenta). Rovněž přispěl do diskuse svým pohledem 
na možné další činnosti, ke kterým by mělo být přistoupeno v kontextu současného dění tak, 
aby byla posílena vyjednávací pozice univerzit.   
 
Křivý vyjádřil souhlas s podporou stanoviska na stažení záměrů obou zákonů z projednávání 
vládou.  
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Drobík navrhl, aby případné stanovisko nebylo rámováno pouze požadavky na znovuotevření 
diskuse ohledně návrhů zákonů, ale rozšířeno i o požadavky na nesnižování financí na VŠ, 
kterého jsme v současnosti svědky. 
 
V další diskuzi bylo naformulováno usnesení AS PřF. 
 
Návrh usnesení AS PřF: 
AS PřF vyjadřuje podporu RVŠ a České konferenci rektorů při vyjednávání s MŠMT o 
stažení předmětných věcných záměrů zákonů popřípadě jejich vrácení vládou k přepracování. 
Dále AS PřF vyzývá předsedu AS OU ke svolání shromáždění akademické obce, v rámci 
kterého by bylo zaujato stanovisko OU k reformě VŠ a k současnému dění v této oblasti. AS 
PřF rovněž vyjadřuje silné znepokojení nad současným trendem snižování financí na terciární 
vzdělávání. 
 
Hlasování: 
Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
K bodu 2: Studijní a zkušební řád - 2. opravný termín zkoušky 
 
Dušek představil problematiku studijního a zkušebního řádu, který stanovuje, že student má 
možnost vykonat 2. opravný termín zkoušky poté, co podá žádost děkance fakulty, která ale 
podle nové prováděcí směrnice žádosti schvaluje de iure až po skončení zkouškového období. 
Tento stav je dle jeho názoru nevyhovují a v rozporu se Studijním a zkušebním řádem.  
 
V následné diskusi, které se zúčastnila i proděkanka pro studium dr. Konečná, bylo 
konstatováno, že tato formulace ve Studijním a zkušebním řádu je 1) zbytečně administrativně 
náročná; 2) neodpovídá cíli, kterého chtělo být původně dosaženo; 3) připouští i zavádějící 
možnosti výkladu. 
 
AS PřF navrhuje, aby v prováděcím předpise (směrnici děkanky) bylo schvalování žádostí 
přímo delegováno do kompetence vedoucího katedry, popřípadě nejlépe přímo na 
zkoušejícího. Nutnost podání žádosti by měla být ponechána z důvodu evidence.  
 
AS PřF pověří zástupce PřF v AS OU Adama Soustružníka, aby upozornil na uvedené 
nejasnosti při projednávání aktualizace  studijního a zkušebního řádu. 
 
K bodu 3: Volby do AS PřF 
 
Drobík informoval o přípravě voleb do AS PřF, které proběhnou ve dnech 27. a 28.2. 2012. 
V tomto směru referoval o poskytování informací o volbách, důležitých datech a průběhu 
voleb. Také požádal členy senátu o pomoc s organizační pomocí v průběhu voleb, zejména při 
dohlížení na volební urnu. Drobík rozešle harmonogram, do kterého jednotliví senátoři 
zapíšou dobu, kdy budou moci být na volebních místech přítomni.  
 
K bodu 4: Různé 
 
Bohdálková vznesla dotaz na vyřešení problematiky přístupu pracovníků do budovy L a M 
mimo pracovní dobu, kterou AS PřF řešil na svém listopadovém zasedání, tj. před 2 měsíci. 
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Šumberová konstatovala, že k zodpovězení dotazu nemá potřebné informace. 
AS PřF vznáší dotaz na vedení fakulty, jak bude situace s přístupem do budovy L a M řešena 
a v jakém časovém horizontu, a žádá jeho zodpovězení nejpozději do 21. 2. 2012 
 
Dušek navrhl vytvořit zprávu pro budoucí členy senátu, ve které budou sumarizovány 
postupy a procedurální záležitosti, na kterých se AS PřF v průběhu funkčního období usnesl. 
Šumberová tuto zprávu ve spolupráci s členy senátu vytvoří 
 
Poslední  řádné zasedání AS PřF v nynějším složení se uskuteční těsně před shromážděním 
akademické obce AS PřF ve středu 22. 2. 2012, 14.00, v zasedaní místnosti KFG.  
 
Zapsal Tomáš Drobík 
Verifikovala Monika Šumberová 
V Ostravě 30. ledna 2012 
 
 
Rozdělovník:  
  
Vedení PřF  
Členové AS PřF  
Vedoucí kateder 
 


