
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 24. února 2014 
 

Přítomni: Adamec, Červeň, Drobík, Eliáš, Kolouch, Koníček, Peter, Ševčík, Vajgl, 

Ferdiánová, Havelková, Kuchařová, Novotný 

Omluveni: Dolný, Dušek, Fojtík, Satolová, Václavíková, Volná, Novosád, Tichá 

Hosté: Káňová, Kričfaluši, Maršálek 

 

Program: 

1) Vývoje a trendy v oblasti vzdělávání a výzkumu PřF za rok 2013 

2) Přehled termínů plánovaných akcí AS PřF pro rok 2014 a začátek roku 2015 

3) Různé 

 

Předseda Adamec uvítal všechny členy akademického senátu PřF a předal slovo proděkanu 

Maršálkovi. 

 

K bodu 1: Vývoje a trendy v oblasti vzdělávání a výzkumu PřF za rok 2013 

 Maršálek poskytnul senátorům prostřednictvím své připravené prezentace Trendy na 

PřF OU- “Výroční zpráva” informace týkající se vývoje na jednotlivých katedrách za 

minulý rok (počty studentů na jednotlivých katedrách, počty publikačních bodů,…). 

Svou prezentaci doplnil o velké množství grafů pro větší přehlednost. 

 Červeň se Maršálka dotázal, zda je i pro příští rok plánováno, že dojde k mírnému 

poklesu počtu studentů bakalářského studia. 

 Maršálek odpověděl, že se určitě nedá počítat s jeho nárůstem. 

 Kričfaluši doplnila, že v současné době ještě budoucí studenti zasílají přihlášky a 

jejich počet zatím není velký. Předpokládá však, že k největšímu nárůstu dojde 

v následujících dnech. Katedry by však měly počítat minimálně s pětiprocentním 

poklesem. 

 Maršálek dále poskytnul senátorům prostřednictvím prezentace Podpora vědy na PřF 

informace týkající se vědy a výzkumu na jednotlivých katedrách PřF a vysvětlil také 

zásady a principy podpory vědy a výzkumu na PřF OU. 

 Maršálek vysvětlil Eliášovi, na základě jakého klíče jsou rozdělovány finance 

postdokům. 

 Adamec vznesl dotaz nepřítomného senátora Duška na to, jak se promítají body 

Ústavu fuzzy modelování v rámci fakulty. 

 Maršálek vysvětlil, že body se přerozdělují převážně na katedru matematiky a katedru 

informatiky, ale samozřejmě i na ostatní katedry. 

 Káňová, Kričfaluši a Maršálek opustili zasedání senátu 

 

K bodu 2: Přehled termínů plánovaných akcí AS PřF pro rok 2014 a začátek roku 2015 

 Adamec upozornil senátory na to, že v nejbližším období dojde ke schvalování 

rozpočtu pro rok 2014 a nejspíš bude svoláno mimořádné zasedání.  

 Adamec také upozornil na to, že nejpozději do 19. 2. 2015 bude nutné uspořádat 

volby do AS PřF, jelikož funkční období stávajícího senátu končí 19. 3. 2015 a dle 

čl. 3 VaJŘ AS PřF OU volby do akademického senátu PřF OU vyhlašuje Senát 

nejméně jeden měsíc před ukončením svého funkčního období. S tím souvisí také 

povinnost svolat shromáždění akademické obce PřF a přednést zprávu o činnosti AS 

PřF v průběhu funkčního období. 

 Adamec dále upozornil senátory na to, že po konzultaci s paní děkankou byl zjištěn 

konec jejího funkčního období 28. 2. 2015. Podle čl. 6 VaJŘ AS PřF OU musí 



schvalování návrhu na jmenování děkana proběhnout nejméně 3 měsíce před 

ukončením funkčního období děkana. Je tady nutné nejpozději do 28. 10. 2014 sestavit 

volební komisi a vyzvat členy akademické obce k podání návrhu kandidátů a 

nejpozději do 28. 11. 2014 provést schvalování návrhu na jmenování děkana. Dále 

upozornil na nutnost svolání minimálně jeden týden před datem schvalování návrhu na 

jmenování děkana shromáždění akademické obce PřF OU.  

 

K bodu 3: Různé 

 Havelková upozornila na to, že studenti, kteří ve zkouškovém období konali 

písemnou zkoušku a dostali např. trojku a chtěli známku lepší (např. z důvodu 

stipendia prospěchu s vyznamenáním) si museli nechat zapsat čtyřku, aby měli právo 

na opravu, což poměrně znevýhodňuje výborné studenty. Proč student, který dostane 

např. trojku, nemá podle studijního a zkušebního řádu právo na opravný termín? 

 Novotný doplnil, že problém nastává hlavně tehdy, pokud student koná písemnou 

zkoušku a její výsledek se dozví příliš pozdě (např. student nemá zrovna přístup 

k internetu) na to, aby mohlo dojít ke změně. 

 Senát žádá paní proděkanku o konzultaci tohoto problému. 

 Koníček upozornil na to, že na katedrách ani tutoři nemají možnost nahlížet do 

historie studia studenta a tudíž mu pak nejsou schopni kvalifikovaně poradit, jaké 

předměty ještě absolvovat a taky nemají přehled o nadprůměrných studentech na 

katedře.  

 Peter navrhl, že by bylo ideální, kdyby na každé katedře byl jeden člověk, který by 

k těmto údajům měl přístup. 

 Senát žádá vedení fakulty o vyjádření k tomuto problému. 

 

 

Návrh termínu příštího zasedání akademického senátu PřF je 24. 3. ve 13:00 v zasedací 

místnosti KFG. 

 

 

Zapsala Monika Havelková 

25. února 2014 

 

Rozdělovník:  

Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 

 


