
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU 26. 1. 2015 

Přítomni: Adamec, Červeň, Dolný, Dušek, Eliáš, Fojtík, Ferdiánová, Fric, Kolouch, Koníček, Mácha, 

Novotný, Václavíková, Vajgl  

Omluveni: Novosád, Satolová, Ševčík, Volná 

Hosté: Šumberová, Janko, Hurtík 

 

Program 

1. Informace o změně ve složení senátu 

2. Volby do AS PřF OU 

3. Různé 

 
 
K bodu 1. – Informace o změně ve složení senátu 

Adamec přivítal Přemysla Máchu – nového senátora za katedru sociální geografie a regionálního 

rozvoje. Dosavadní senátor Drobík se vzdal své funkce, protože bude zastávat funkci 

proděkana a setrvání v senátu vnímá jako střet zájmů. Mácha byl náhradníkem pro KSGRR.  

 

K bodu 2. – Volby do AS PřF OU 

Adamec informoval senátory o blížícím se konci volebního období senátu a nutnosti vyhlášení voleb 

do AS PřF OU. Přehledně byly uvedeny části volebního a jednacího řádu, které se voleb týkají. 

Z nich vyplývá, že pro zajištění průběhu voleb musí senát volby vyhlásit a ustanovit volební 

komisi a jejího předsedu. Adamec předložil návrh harmonogramu voleb. 

V následné rozpravě bylo upozorňováno na hlediska, která je vhodné brát v úvahu, a na základě těchto 

hledisek byl návrh harmonogramu voleb upraven do následující podoby: 

26. 1. 2015  Řádné zasedání AS PřF OU.  

Vyhlášení voleb do Akademického senátu PřF OU. 

Ustanovení Volební komise a jejího předsedy. 

19. 2. 2015 do 12.00 – termín podání návrhů kandidátů na senátory AS PřF OU. 

20. 2. 2015 – zveřejnění kandidátů na senátory AS PřF OU 

V určený termín 23. – 27. 2. 2015 shromáždění Akademické obce PřF OU, programem bude 

závěrečná zpráva o činnosti AS PřF OU + představení kandidátů na senátory. 

3. a 4. 3. 2015  8 – 15 hod. – volby do AS PřF OU. 

 

Adamec na základě upraveného návrhu harmonogramu navrhl usnesení: 

AS PřF OU vyhlašuje volby do AS PřF OU na 3. března a 4. března 2015, vždy v době 8–15 hod. 

Hlasování: pro 13, proti 0. 

 



Adamec požádal o návrhy na členy volební komise tak, aby komise byla alespoň šestičlenná, byli v ní 

zástupci obou komor senátu a zároveň, aby členové komise byly z obou komplexů budov PřF 

OU (budovy A + C a L + M). Po diskusi byli za členy volební komise navrženi: Adamec, Červeň, 

Ferdiánová, Fojtík, Fric, Kolouch, Novotný, Vajgl.   

 

Adamec navrhl usnesení: 

AS PřF OU ustanovuje pro volby do AS PřF OU volební komisi v tomto složení: Adamec, Červeň, 

Ferdiánová, Fojtík, Fric, Kolouch, Novotný, Vajgl. 

Hlasování: pro 14, proti 0. 

 

Adamec požádal o návrhy na předsedu volební komise – navržen byl Červeň. Adamec nechal hlasovat 

o předsedovi volební komise: 

Předsedou volební komise pro volby do AS PřF OU ustanovuje AS PřF OU Červeně. 

Hlasování: pro 13, proti 0. 

 

Červeň požádal předsedu Adamce o umožnění krátkého zasedání komise k hlasování 

o harmonogramu voleb. Po souhlasu nechal Červen hlasovat volební komisi o harmonogramu 

voleb tak, jak byl dříve navržen v rámci vyhlašování voleb: 

Volební komise pro volby do AS PřF OU schvaluje následující harmonogram voleb: 

 19. 2. 2015 do 12.00 podání návrhů kandidátů na senátory AS PřF OU 

 20. 2. 2015 zveřejnění kandidátů na senátory AS PřF OU 

 Na shromáždění akademické obce PřF OU představení kandidátů AS PřF OU (termín bude 

stanoven po dohodě s děkankou v týdnu 23. – 27. 2. 2015) 

 3. a 4. 3. 2015 8–15 hod. volby do AS PřF OU 

 Hlasování členů komise: pro 8, proti 0 

 

Členové volební komise dále diskutovali podobu a formát materiálů, které budou odevzdávat 

kandidáti. Červeň uvedl, že volební komise rozešle všem členům akademické obce PřF OU 

informaci o volbách, vč. termínů a formálních požadavků na odevzdávané materiály. Volební 

komise ukončila své zasedání. 

 

Adamec přislíbil projednání termínu shromáždění akademické obce s děkankou. 

 

Výsledek jednání (doplněno po zasedání senátu): dle dohody s předsedou senátu akceptuje děkanka 

termín úterý 24. 2. 2015 od 14.30 hod v místnosti M 240. Od 9. vyučovací hodiny (tj. od 14.10  hod) bude 

vyhlášeno děkanské volno. 

 

 



Následovala diskuse senátorů o formálních náležitostech voleb a o přihlašování se pracovníků ústavů 

k akademickým obcím fakult, na závěr uvedl Adamec: 

 průběh voleb je v kompetenci volební komise, 

 osobně zjistí, jaká je situace s přihlašováním pracovníků ústavů do akademické obce PřF OU. 

 

Vyjádření předsedy Adamce k předchozímu bodu (doplněno po zasedání senátu): Zákon o vysokých 

školách definuje akademickou obec fakulty v odstavci tři paragrafu 25 takto: „Akademickou obec fakulty 

tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.“. Tím je situace 

jasná, není možné se přihlásit k akademické obci fakulty.  

 

K bodu 3. – Různé  

Dušek v návaznosti na předchozí diskusi o akademických pracovnících ústavů, jejich zastoupení 

v AS OU, resp. přihlašování do akademických obcích fakult, a s přihlédnutím ke snaze AS OU i ÚVAFM 

o řešení tohoto problému navrhl usnesení: 

AS PřF OU podporuje snahu AS OU a ÚVAFM o řešení problému zastoupení univerzitních ústavů 

v AS OU.  

Hlasování: pro 14, proti 0. 

 

Eliáš vystoupil k tématu Výsledky jednání Etické komice OU (základní myšlenky vystoupení byly 

senátorům elektronicky zaslány v pátek před zasedáním senátu – viz příloha 1). Eliáš 

přehledně seznámil senátory 

 s podnětem, který rektorovi předala skupina pracovníků PřF OU a který se týkal podezření, že 

doc. Klimeš porušil Směrnice rektora č. 088/06 Etický kodex výzkumných pracovníků na OU, 

vč. podkladů, které k podání podnětu vedly, 

 s výsledky jednání Etické komise, 

 se způsobem informování účastníků řízení se závěry Etické komise. 

Vyjádřil nesouhlas: 

 se způsobem jmenování členů komise (členové komise nebyli nezávislí), 

 se závěry komise, a to jak po stránce obsahové (nebylo shledáno porušení směrnice), tak 

formální (zcela chybějící zdůvodnění rozhodnutí), 

 se způsobem informování účastníků řízení (nedodržení stanoveného termínu), 

 s dalším postupem vedení univerzity a fakulty (žádná nápravná opatření i přesto, že komise 

konstatovala prvky neetického chování). 

Argumentaci k jednotlivým bodů Eliáš doplnil řadou dokumentů, které byly senátorům k dispozici. 

 

 

 



Předseda Adamec požádal Eliáše o zaslání předložených materiálů všem senátorům a uvedl: 

 předsedkyně Etické komise OU Kričfaluši zaslala senátorům e-mail (viz přílohy 2 až 4) 

reagující na dopis, který Eliáš poslal senátorům. E-mail obsahuje také dokumenty týkající se 

Etické komise OU, ale přišel těsně před zasedáním a část senátorů se s ním nestihla seznámit, 

 diskuse k uvedenému tématu by se měla zaměřit pouze oblasti, které se týkají PřF. Není např. 

relevantní vyjadřovat se k práci Etické komise, když její postup byl v souladu se směrnicí 

rektora. 

 

Následovala živá diskuse, ve které se senátoři vyjadřovali ke způsobu a času podání podnětu rektorovi, 

ke způsobu hodnocení plagiátorství, resp. neetického jednání při publikační činnosti, kvalitě 

zpracování Etického kodexu. Z diskuse nevyplynuly žádné konkrétní závěry. 

 

Václavíková se zeptala, co se v této věci očekává od AS PřF OU. 

Adamec uvedl, že věc se obecně týká PřF, byly konstatovány prvky neetického jednání, ale nebyla 

přijata žádná opatření. Je vhodné, aby AS PřF OU v této věci vyjádřil své stanovisko. Protože 

není možné se ihned seznámit se všemi materiály, které předložil Eliáš, a někteří senátoři 

nečetli dokumenty od Kričfaluši, navrhuje usnesení: 

Eliáš zašle všem senátorům předložené materiály a věc bude znovu projednána na 

mimořádném zasedání, na které bude pozvána i děkanka Kričfaluši. 

Hlasování: pro 12, proti 0 

 

O termínu mimořádného zasedání budou senátoři informováni. 

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Dopis senátora Eliáše zaslaný předsedovi senátu a senátorům. 

Příloha 2 – Dopis děkanky a předsedkyně Etické komise OU Kričfaluši senátorům. 

Příloha 3 – Jmenování Etické komise OU. 

Příloha 4 – Závěry Etické komise OU. 

 

Zapsal Radek Dušek 
26. ledna 2015 
Verifikoval Martin Adamec 
5. února 2015 
 
Rozdělovník: 
Děkanka PřF OU 
Proděkani PřF OU 
Tajemnice PřF OU 
Senátoři AS PřF OU 
Vedoucí kateder PřF OU 
Zástupci PřF v AS OU    


