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Akademický senát PřF 
Zápis ze zasedání AS PřF OU z 23.10. 2017 pod č. j. OU-81320/31-2017 

 

 

Přítomni:  

Červeň, Koníček, Lenart, Mucha, Nezval, Rumpel, Škarpich, Václavíková, Vajgl, Záček J., 

Žáček M., Břežný, Fric, Kočí, Matula, Žihala 

 

Omluveni: 

Mácha, Smolka, Keprt, Pyszko 

 

Hosté: Proděkan doc. Jan Ševčík, Ph.D.; doc. Jana Škrabánková, Ph.D. 

 

Program zasedání: 

Program: 

1. Projednání a následné schvalování Jednacího řádu VR PřF OU 

2. Projednání a následné schvalování Volebního řádu AS PřF OU 

3. Projednání a následné schvalování Jednacího řádu AS PřF OU 

4. Představení nového centra pod PřF OU (pozvaný host doc. Škrabánková) 

5. Různé 

 

Před zahájením zasedání senátoři Kočí a Fric překontrolovali výsledky z hlasování per-rollam 

o schvalování Statutu PřF OU.  

Statut byl schválen v předložené podobě. 17 pro, 0 proti, 4 se zdrželo (viz přiložené soubory) 

Předsedkyně Václavíková přivítala senátory a představila nového senátora Mgr. Matulu, který 

nahradil studenta, který ukončil studium. 

1. Projednání a následné schvalování JŘ Vědecké rady PřF OU 

a. Jednací řád byl předložen děkanem včetně vyjádření právního oddělení 

b. Legislativní komise nenašla žádné problémy a doporučuje JŘ VR ke 

schvalování v předložené podobě 

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy. 

Václavíková vyzvala k hlasování. 
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Usnesení: AS PřF OU schvaluje JŘ VR PřF OU v předložené podobě. 

17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

2. Projednávání a následné schvalování Volebního řádu AS PřF OU 

a. Legislativní komise měla k předloženému řádu několik výhrad, které byly do 

návrhu zapracovány, či byly vysvětleny nejasnosti (rozhodování losem 

v případě rovnosti hlasů; opakované volby proběhnou jen v jedné z kurií).  

b. Proběhla krátká diskuze: 

• Neslučitelnost funkcí VK a členství v AS PřF (VŠ zákon specifikuje 

pojem funkce – VK není funkce; bylo nahrazeno termínem „místem“) 

• Bylo přečteno stanovisko právního oddělení 

Václavíková vyzvala k hlasování. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje VŘ AS PřF OU v předložené podobě. 

17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

3. Projednávání a následné schvalování Jednacího řádu AS PřF OU 

Václavíková poděkovala senátoru Vajglovi za přípravu dokumentu. Protože komentáře 

z právního oddělení obdržela krátce před zasedáním, navrhla, aby byl dokument podrobně 

projednán s ohledem na jednotlivé komentáře a následně schvalován hlasování per-rollam. 

Senátoři vyjádřili souhlas s tímto postupem. 

a. Proběhla diskuze k textu – kromě formálních úprav, např. pozice jednatele vs. 

zapisovatele. K této otázce diskuse vyústila v hlasování. 

Usnesení: V čl. 6. ods.1 bude přidána věta „V případě nezvolení zapisovatele pověří 

předseda AS PřF tvorbou zápisu jinou osobu s jejím souhlasem“, do bodu 2. bude 

přidáno „nebo pověřená osoba“. 

16 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

b. Dále byly diskutovány termíny zasedání (pevně stanovený harmonogram + 

mimořádná zasedání); možnosti svolávání zasedání a podávání podkladů; 

právo hostů vystoupit na zasedání; přidání možnosti hlasovat po komorách;  

Václavíková vyzvala senátory k hlasování o dalším postupu schvalování dokumentu. 
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Usnesení: AS PřF OU souhlasí, aby představené změny (především formální) a změny, 

které vyplynuly z diskuze, byly zapracovány do souboru, který bude senátorům rozeslán 

v nejbližším možném termínu. O dokumentu bude hlasováno per-rollam. 

17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

4. Předsedkyně Václavíková přivítala doc. Škrabánkovou, která představila činnost nově 

vznikajícího centra CVVPT. 

a. Proběhla diskuze (personální zabezpečení, požadavky na centrum a centra na 

akademiky atd., výhody centra oproti dílčím aktivitám) 

Živný a Koníček opustili zasedání senátu. 

Usnesení: AS PřF se seznámil s náplní činnosti CVVPT a vznik centra podporuje. 

15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

5. Různé 

Žáček opustil zasedání senátu 

a) Předsedkyně Václavíková informovala senátory o prosbě předsedkyně AS OU o 

nominaci člena do rady vysokých škol (tento člen musí být schválen AS PřF).  

AS PřF vyzývá vedení fakulty, aby navrhlo kandidáta a senátory, aby tlumočili na 

pracovištích pro získání kandidátů napříč akademickou obcí. 

b) Podnět senátora Rumpela – z MŠMT bylo poskytnuta dotace na mzdy akademických 

pracovníků.  

AS PřF vyzývá vedení fakulty, aby se vyjádřilo k tomu, jak bude v tomto bodu 

postupováno. 

c) Předsedkyně Václavíková informovala k čerpání rozpočtu As PřF, že vypsala odměny 

senátorům dle jejich aktivity. Mělo by se projevit v říjnových odměnách. 

d) Žihala: Byl jsem osloven studentkou Erasmu, že by ráda něco studovala a nabídka 

předmětů v angličtině je malá.  

K tématu proběhla diskuze. 

e) Vajgl: Co dělat se starými zaměstnaneckými kartami? Při výměně karet bylo 

pracovníky CIT doporučeno, aby byly ponechány s tím, že později budou podány 

instrukce. 
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f) Lenart navrhl, abychom prošli zápisy a opakovaně požádali vedení o dodání dříve 

požadovaných podkladů, které dodány nebyly. Lenart do příštího zasedání připraví. 

Termín dalšího zasedání bude upřesněn. 

Zapsal: Jiří Červeň, Jednatel AS PřF 

Verifikovala: Zuzana Václavíková, Předsedkyně AS PřF 


