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Akademický senát PřF OU 
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 25. 6. 2018 pod č. j. OU-52791/31-2018 

 

Přítomni: Karlický F., Miarka, Nezval, Ženka, Smolka, Škrabánková, Žáček M, Jalůvka, Janíková, 
Malina, Nováček, Vajgl 
 
Omluveni: Červeň, Ferdiánová, Škarpich, Václavíková, Žáček J., Kolos, Višňovská, Mucha 
 
Nepřítomni: Rauningr 
 

Zvaní hosté:  
Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 
proděkanka pro studium RNDr. Petra Konečná, Ph.D.  - omluvena 
 
Hosté: 

-- 
 
Zasedání senátu bylo zahájeno dne 23. 4. 2018 v 13:04 předsedou Mgr. Markem Vajglem, Ph.D., 
který přivítal senátory a hosty a představil program zasedání AS PřF v následujícím znění: 
 

Program zasedání: 

1. Představení nového člena senátu – Dr. Jan Ženka 

2. Volba místopředsedy za akademickou komoru  

3. Projednání podkladu „Akreditační spis NMgr. Fyzika“  

4. Projednání podkladu „Akreditační spis NMgr. Ekonomická geografie“  - prezenční a 
kombinovaná forma 

5. Informace o „Opatření děkana č. 6/2018“  

6. Návrh na změnu Jednacího řádu AS PřF – článek 8 bod 5. 

7. Doplnění Ekonomické komise AS PřF  

8. Různé  

 

Následovalo hlasování o programu zasedání AS PřF OU. 
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Usnesení: AS PřF OU schvaluje program zasedání AS PřF. 

Výsledky hlasování:  Pro 12 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Před zahájením jednání proběhla diskuze ohledně předkládání dokumentů 

a připomínek k nim před jednáním senátu.  

Bod 1: Představení nového člena senátu 

Předseda informoval a AS PřF bere na vědomí nástup nového člena senátu Jana Ženku, který 

nahradil Petra Rumpla, který odstoupil na vlastní žádost jako člen AS PřF, čímž zanikla také 

jeho funkce místopředsedy akademické komory AS PřF. 

Bod 2:  Volba místopředsedy KA AS PřF 

Škrabánková navrhla na místopředsedu KA AS PřF Karlického, ten kandidaturu přijal. 

Následovalo tajné hlasování. 

Výsledky hlasování 1. kola: Pro  6  

    Proti  1  

    Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 1 

Hlasy sčítala komise ve složení:  Vajgl, Malina, Škrabánková 

V tomto kole nebyl zvolen místopředseda KA AS PřF. Následovalo hlasování v druhém kole 

s nezměněnými návrhy: 

Výsledky hlasování 2. kola: Pro  8  

    Proti  0  

    Zdrželo se: 0 

Neplatné hlasy: 0 

Hlasy sčítala komise ve složení:  Vajgl, Malina, Škrabánková 

Místopředsedou KA AS PřF byl zvolen Mgr. František Karlický, Ph.D. 

Bod 3: Projednání podkladu "Akreditační spis NMgr. Fyzika" 

K podkladům proběhla krátká diskuze, ze které vyplynuly níže uvedené poznámky. 
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Usnesení: AS PřF bere na vědomí podklad „Akreditačního spisu NMgr. Fyzika“ s ohledem na 

níže uvedené body:  

 AS PřF navrhuje nepoužít číslovaný seznam v případě SZZ, z pohledu senátu jde o finální 

otázky. 

 AS PřF upozorňuje na neúplnost spisu v oblasti zapojení garantů, forma výuky, výsledky 

učení, vyučovací metody a hodnotící metody.  

Výsledky hlasování:  Pro  12 

    Proti  0 

    Zdrželo se 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování bylo provedeno aklamací. 

 

Bod 4: Projednání podkladu „Akreditační spis NMgr Ekonomická geografie“  - prezenční 

forma 

Projednání podkladu „Akreditační spis NMgr Ekonomická geografie“  - prezenční forma 

K podkladu proběhla krátká diskuze, ze které vyplynuly níže uvedené poznámky. 

Usnesení: AS PřF bere na vědomí podklad „Akreditačního spisu NMgr Ekonomická geografie“ 

- prezenční forma s ohledem na níže uvedené body:  

 s. 4 -  oddíl AI – typ žádosti o akreditaci obsahuje text, který zde nepatří, 

 s. 75 – forma výuky neodpovídá formě studia, 

 s. 57 – roztáhlý obsah předmětu, 

 sjednocení výukových metod s číselníky. 

Výsledky hlasování:  Pro  12 

    Proti  0 

    Zdrželo se 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování bylo provedeno aklamací. 
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Projednání podkladu „Akreditační spis NMgr Ekonomická geografie“  - kombinovaná forma 

K podkladu proběhla krátká diskuze, ze které vyplynuly níže uvedené poznámky. 

Usnesení: AS PřF bere na vědomí podklad „Akreditačního spisu NMgr. Ekonomická geografie“ 

- kombinovaná forma s ohledem na níže uvedené body:  

 s. 4 -  oddíl AI – typ žádosti o akreditaci obsahuje text, který zde nepatří, 

 s. 55 – roztáhlý obsah předmětu, 

 sjednocení výukových metod s číselníky. 

Výsledky hlasování:  Pro  12 

    Proti  0 

    Zdrželo se 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování bylo provedeno aklamací. 

 

Bod 6: Informace o dokumentu "Opatření děkana č. 6/2018"  

Hradecký představil dokument „Opatření děkana č. 6/2018“ a důvody jeho vzniku. Byla vedena 

diskuse o časové náročnosti přípravy dokumentů zmíněných v opatření děkana na pozici příloh. 

AS PřF bere na vědomí „Opatření děkana č. 6/2018“ 

Výsledky hlasování:  Pro  12 

    Proti  0 

    Zdrželo se 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování bylo provedeno aklamací. 

 

AS PřF OU se dále shodl, že pro stanovení osob pro potřeby konkursních komisí budou 

stanovena vhodná pravidla na předpokládaném zářijovém zasedání. Do té doby se rozhodl pro 

potřeby konkursních komisí jmenovat některé své členy. Diskuzi k pravidlům vyvolá e-mailem 

předseda AS PřF OU. 

Usnesení: AS PřF nominuje pro potřeby konkursních komisí následující členy AS PřF: 
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Martina Žáčka 
Janu Škrabánkovou 

Tato nominace je platná na přechodné období, než senát připraví k této problematice 

komplexní dokument řešící účast členů AS PřF v komisích pro konkursní řízení. 

Výsledky hlasování:  Pro  12 

    Proti  0 

    Zdrželo se 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování bylo provedeno aklamací. 

 

V rámci diskuze byli navrženi také nepřítomní senátoři. Hlasování o nich nebylo vhodné bez 

jejich souhlasu, předseda se jich dotáže e-mailem a o zařazení dalších případných zájemců pro 

potřeby konkursních komisí se rozhodne hlasováním per-rollam. 

 

Bod 7:  Návrh na změnu Jednacího řádu AS PřF – článek 8 bod 5. 

Vzhledem k nízké účasti senátorů byl tento bod stažen a přesunut na zářijové zasedání. Změny 

si vyžadují komplexnější diskusi. 

 

Bod 8:  Doplnění Ekonomické komise AS PřF 

V Ekonomické komisi skončili Rumpel a Vajgl na vlastní žádost. Dovolení členů Ekonomické 

komise bylo vzhledem k nízké účasti senátorů staženo a přesunuto na zářijové zasedání.  

 

Bod 9:  Různé 

Škrabánková upozornila v kontextu problematiky činnosti Centra pro podporu talentů na 

současnou povinnost používání elektronických formulářů. Tyto jsou pro tento účel zcela 

nevyhovující a dokonce obsahují položky, které musí být vyplňovány nepravdivě, aby proběhla 

validace vkládaných dat. Je nutno požádat o zjednodušení a revizi přihlašovacích formulářů. 

Vzhledem k běžícím aktivitám centra je potřebnost této změny urgentní. 
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Usnesení: AS PřF vyzývá k rychlému řešení nevyhovujícího způsobu přihlašování 

elektronickou přihláškou a předává tento podnět AS OU. 

Výsledky hlasování:  Pro  12 

    Proti  0 

    Zdrželo se 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Hlasování bylo provedeno aklamací. 

 

Janíková upozornila na zavřené únikové dveře na budově L jako možné bezpečnostní riziko. 

Hradecký vysvětlil způsob fungování únikových východů na budově L a M, které jsou v souladu 

s příslušnými předpisy. 

Janíková upozornila na nedostatek klíčů k některým laboratořím. Hradecký objasnil, že existuje 

fungující mechanismus, jak počty těchto klíčů doplnit. 

Karlický vznesl dotaz na otevírací dobu budov L a M, respektive na informační kanál, kde jsou 

tyto údaje dostupné. Hradecký přislíbil doručení těchto údajů na adekvátní místo a objasnil 

režim fungování budov. 

 

Vajgl oznámil, že předpokládaný termín příštího zasedání AS PřF OU je stanoven na 24. 9. 2018. 

 

Zapsal: Pavel Smolka 

Verifikoval: Marek Vajgl 

 


