
Zápis z jednání Akademického senátu PřF OU 24. listopadu 2014  
 

Přítomni: Adamec, Červeň, Dolný, Drobík, Dušek, Eliáš, Fojtík, Koníček, Peter, Satolová, 

Ševčík, Václavíková, Vajgl, Volná, Ferdiánová, Fric, Havelková, Novotný,  

Omluveni: Kolouch, Marková 

Hosté: Hradecký, Káňová, Kričfaluši, Maršálek 

 

Program: 

1) Vyjádření vedení fakulty k dostavbě budovy K 

2) Různé 

3) Schvalování návrhu na jmenování děkana 

 

Předseda Adamec uvítal všechny členy akademického senátu PřF a také uvítal na zasedání 

hosty a předal slovo paní děkance k vyjádření k bodu 1) Programu. 

 

K bodu 1: Vyjádření vedení fakulty k dostavbě budovy K 

 Paní děkanka informovala senát o plánech znovupostavení budovy K, o kterém se 

začalo jednat v roce 2013 a 2014. 

 Paní děkanka informovala o tom, že bylo vydáno povolení na stavbu budovy pro 

potřebu IT4Innovations, přičemž tento požadavek padl a v červnu 2013 vyjádřila 

zájem o nové prostory katedra biologie v rámci dalšího rozvoje vědy na fakultě (Life 

Science Research Centre). 

 Eliáš vyjádřil obavu, že členové senátu nebyli vedením dostatečně informováni 

o dostavbě budovy K, což v budoucnu může podstatně ovlivnit společné náklady na 

budovy PřF ve schvalovaných rozpočtech. 

 Kričfaluši poznamenala, že je třeba při rozhodování více hledět do budoucnosti, tedy 

zda bude budova třeba či ne až do roku 2024. 

 Adamec vyzval senátory, aby informovali vedoucí kateder, že bude tato záležitost na 

dalším zasedání vedoucích kateder otevřena. 

 

K bodu 2: Různé 

 Ševčík se dotázal děkanky, zda by mohla seznámit senátory s memorandem děkanů na 

podporu jednoho z kandidátů na rektora. 

 Kričfaluši odpověděla, že jej pošle všem senátorům. 

 

K bodu 3: Schvalování návrhu na jmenování děkana 

 Adamec otevřel diskuzi. 

 Vajgl se dotázal, zda senátor ze studentské komory, který jednou přerušil studium, 

může být po nástupu opět senátorem. 

 Adamec odpověděl, že konzultoval věc s Mgr. Kočířovou (univerzitní právnička), 

jejíž stanovisko je následující: 
„Do AS jsou voleni členové akademické obce. Akademickou obec tvoří akademičtí pracovníci a 

studenti. Ačkoliv zákon o VŠ ani Volební a jednací řád AS PřF (čl. 4 odst. 4) neřeší členství v AS v 

souvislosti s přerušením studia, z logiky věci vyplývá, že členství v AS zaniká i v případě přerušení 

studia, neboť osoba v době přerušení studia není studentem. Další postup pak stanoví článek 3 odst. 11 

až 13 VaJŘ AS PřF.  Zánikem členství v AS ztrácí senátor nenávratně mandát býti členem stávajícího 

AS. Jinými slovy - po přerušení studia, v případě, že se osoba zapíše ke studiu a stane se opět 

studentem, nemá nárok "vrátit se" do pozice člena stávajícího AS. Členem AS tak zůstává student-

náhradník. Student - původní člen má možnost kandidovat na členství až při dalších volbách do AS 

PřF.“ 



 Ševčík se dotázal obou kandidátů na jejich názor na situaci na univerzitě v souvislosti 

s volbou rektora (tj. na podnět členů akademické obce na kandidáty na rektora k etické 

komisi). 

 Vzhledem k přítomnosti obou kandidátů na děkana a jejich souhlasu s odpovědí 

vyzval Adamec kandidáty k odpovědi: 

Kandidát Maršálek souhlasil s podnětem k etické komisi, ale měl výhrady k jeho 

načasování v průběhu volební kampaně. 

Kandidát Hradecký také souhlasil s podnětem a dodal, že souhlasí i s načasováním 

vzhledem k vyššímu zájmu o dobré jméno univerzity. 

 Další dotazy ani připomínky k diskusi nebyly přes výzvy podány. 

 Adamec senátorům připomněl čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS PřF OU a vyzval 

senátory k volbě v prvním hlasování prvního kola. 

 

Výsledky prvního hlasování prvního kola: 

Maršálek 8 hlasů 

Hradecký 10 hlasů 

Neplatný 1 hlas 

 

V prvním hlasování prvního kola nebyl návrh na jmenování děkana schválen. 

 

 

 Adamec vyhlásil druhé hlasování prvního kola. 

 

Výsledky druhého hlasování prvního kola: 

Maršálek 8 hlasů 

Hradecký 11 hlasů 

 

Ve druhém hlasování prvního kola byl návrh na jmenování děkana schválen. 

Návrh na jmenování děkana – kandidát doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. - bude 

předložen rektorovi. 

 

 

Příští zasedání akademického senátu PřF se uskuteční 15. 12. 2014 ve 13:00 v zasedací 

místnosti KFG. 

 

 

Zapsala Monika Havelková (24. listopadu 2014) 

Připomínkování – všichni členové AS PřF (31. listopadu 2014) 

 

Rozdělovník:  

Děkanka PřF OU  

Proděkani PřF OU  

Tajemnice PřF OU 

Senátoři AS PřF OU 

Vedoucí kateder PřF OU 

Zástupci PřF v AS OU 

 


