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Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 24. 9. 2018 pod č. j. OU-79638/31-2018 

  

Přítomni: Václavíková, Žáček M., Ferdiánová, Karlický, Mucha, Nezval, Škrabánková, Žáček J., Smolka, 

Vajgl, Červeň, Malina, Nováček, Raunigr, Jalůvka, Višňovská, Kolos, Zelenka, Ženka 

Omluveni: Škarpich, Janíková 

Nepřítomni:   

Zvaní hosté:  Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. – přítomen  

Tajemník PřF Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D. – přítomen  

 

Zasedání senátu bylo zahájeno dne 24. 9. 2018 v 13:03 předsedou Mgr. Markem Vajglem, Ph.D., který 

přivítal senátory a hosty a představil program zasedání AS PřF v následujícím znění:  

Program zasedání: 

1) Informace o ukončení členství kolegy Miarky a doplnění AS PřF o nového člena Tomáše Zelenku. 

2) Představení nového tajemníka PřF Vítězslava Bicana. 

3) Problematika děkanského a rektorského volna (Václav Škarpich). 

4) Návrh statutu komise pro konkurzní řízení. 

5) Různé. 

 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. navrhl přesunutí třetího bodu dnešního programu na příští zasedání 

z důvodu nepřítomnosti předkladatele, kolegy Škarpicha. 

Následovalo hlasování o programu zasedání AS PřF OU.  

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání AS PřF s výjimkou třetího bodu.  

Výsledky hlasování:  Pro   18  
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Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 1: Informace o ukončení členství Miarky a doplnění AS PřF o nového člena Tomáše Zelenku. 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. informoval senát o ukončení členství RNDr. Rostislava Miarky, Ph.D. 

a vyzval nového člena AS PřF Tomáše Zelenku, aby se představil. Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. se 

představil senátu. 

 

Bod 2: Představení nového tajemníka PřF Vítězslava Bicana. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. informoval senát o přijetí nového tajemníka PřF Ing. Mgr. 

Vítězslava Bicana, Ph.D. a vyzval ho, aby se představil. Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D. se představil 

senátu. 

 

Bod 4: Návrh statutu komise pro konkurzní řízení: 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. představil návrh Statutu komise pro konkurzní řízení AS PřF, viz 

Příloha: 

- Objasnil bod 2 ve článku 2 

- Upravil text v bodě 1 ve článku 2 

- Upravil text v bodě 3 ve článku 2 

Následně pan Předseda zahájil diskuzi na téma statut komise pro konkurzní řízení. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. objasnil motivaci pro dané opatření. Dále poznamenal, že 

jeho cílem bylo, aby měl AS PřF možnost účastnit se výběrových řízení.  

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. řekla, že nevidí souvislost návrhu se stávající směrnicí a není jí z 

kontextu jasné, jaký je cíl zřízení komise. 
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Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. navrhl, aby se utvořila se skupina lidí, která bude mít o členství 

v komisi zájem. Cílem je sjednat pravidla a způsob jmenovaní zástupce/ů ze zvolené komise 

k výběrovému řízení. Následně by zástupce na zasedání AS PřF krátce informoval proběhlém řízení. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. poznamenal, že AS PřF má pouze možnost nominovat člena 

Děkanovi PřF, a že zodpovědnost člověka v komisi je jasně daná. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. poznamenala, že chybí provázanost s opatřením Děkana PřF. 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. řekl, že je třeba domluvit, jakým způsobem bude tedy probíhat 

nominování nového člena do komise. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. navrhla, aby si Děkan PřF vybral jednoho konkrétního člověka, 

jehož členství v komisi bude AS PřF časem projednávat nebo by člena komise fixně stanovil Předseda 

AS PřF. 

Ing. Pavel Smolka, Ph.D. zmínil, že by byl rád, kdyby si pan Děkan PřF vybral konkrétního člověka, 

postup by mohl být nastaven stejně jako v případě výběru externisty. Dále vznesl dotaz, zda se po 

ukončení výběrové řízení zveřejnuje, kdo byl členem komise. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že se členové komise nezveřejňují, ale člověk, o 

kterém se jednalo, může posléze nahlédnout do spisu. Dále podotknul, že dle směrnice, může AS PřF 

navrhovat členy komise, kteří nejsou členy senátu. 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. navrhl, aby se senátem schválila skupina lidí a následně se seznam 

těchto schválených lidí předal panu Děkanovi PřF ke konečnému zvolení.  

Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. se dotázal na situaci, která by nastala v případě, že by zvolený senátor 

nesouhlasil s výsledkem jednání. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že vše končí v rámci výběrového řízení, pokud 

by nebyla shoda, hlasovalo by se. Komise doporučuje výsledek řízení Děkanovi PřF. Děkanovi je předán 

názor komise, ale finální rozhodnutí a odpovědnost je na něm. 

Usnesení: AS PřF neshledává nutnost zřizování komise pro konkurzní řízení AS PřF. 

Výsledky hlasování:  Pro   19 

Proti   0  

Zdrželo se  0  
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Usnesení bylo schváleno. 

 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. se dotázal na názor senátorů na variantu, kdy by pan Děkan vybíral 

ze všech členů AS PřF dle svého uvážení. Většina tento názor podpořila. 

Usnesení: AS PřF s ohledem na opatření děkana č. 6/2018 nominuje všechny členy AS PřF pro potřeby 

výběrových řízení. 

Výsledky hlasování:  Pro   19 

Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Různé. 

RNDr. Jan Ženka, Ph.D. vznesl dotaz, zda by byl během doktorského studia možný přechod z prezenční 

formy studia na kombinovanou. 

Mgr. Martin Mucha, Ph.D. informoval, že tento dotaz byl již projednán na zasedání AS OU. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. informovala, že už na toto téma proběhla diskuze a paní prorektorka 

na tyto dotazy na AS OU reagovala tím, že vysokoškolský zákon tento přechod mezi jednotlivými 

formami studia neumožňuje. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. upozornil, že by se tato problematika měla koncepčně 

dořešit. S náběhem nových akreditací studijních programů bude vznikat výuková zátěž, nepřipravenost 

téhle věci považuje za větší problém. Záleží, jak se s tím OU vypořádá, nic však není neřešitelné. 

 

Mgr. František Karlický, Ph.D. vznesl dotaz na decentralizace, nákup IT. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. odpověděl, že princip decentralizace směřuje k tomu, že se 

vše rozškatulkuje na fakulty, každá fakulta bude sčítat pro sebe. Nyní byly zrušeny některé rámcové 

smlouvy na IT. Věří, že to bude v mnohem jednodušším režimu, byť spadne větší zátěž na fakultu, celý 

servis však bude stále na rektorátu.  
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Tajemník PřF Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D. poznamenal, že se tento dotaz bude během následujících 

dnů projednávat. 

Ing. Pavel Smolka, Ph.D. upozornil na platnost rámcových smluv. IT velmi rychle zastarává. Navíc, 

některé věci jsou velmi specifické, potřebujeme, aby se to řešilo mnohem dynamičtěji. 

Děkan PřF doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. s tímto komentářem souhlasil. 

 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. představil harmonogram Návrhu na jmenování děkana PřF 2018. 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. vznesl dotaz, zda je senát ochoten dnes navolit komisi pro 

schvalování Návrhu na jmenování děkana (dále jen „komise“). 

AS PřF souhlasil s dnešním dnem volby. 

 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. poprosil o návrh kandidátů za akademickou komoru. 

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. a doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. navrhla Ing. Pavla Smolku, 

Ph.D. Smolka návrh přijímá.  

Další návrhy nebyly podány. 

Usnesení: As PřF nominuje do komise pro nadcházející schvalování Návrhu na jmenování děkana za 

akademickou komoru Ing. Pavla Smolku, Ph.D.  

Výsledky hlasování:  Pro   18 

Proti   0  

Zdrželo se  1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. poprosil o návrh kandidátů za studentskou komoru. 

Mgr. Jakub Nezval, Ph.D. navrhl Mgr. Miroslava Kolose. Kolos návrh přijímá. 

Další návrhy nebyly podány. 
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Usnesení: As PřF nominuje do komise pro nadcházející schvalování Návrhu na jmenování děkana za 

studentskou komoru Mgr. Miroslava Kolose. 

Výsledky hlasování:  Pro   18 

Proti   0  

Zdrželo se  1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Následovala krátká diskuze k harmonogramu Návrhu na jmenování děkana PřF 2018. 

 

Termín příštího jednání nebyl stanoven. 

 

14:24 Předseda Mgr. Marek Vajgl, Ph.D. ukončil dnešní zasedání senátu. 

 

Zapsala: Mgr. Denisa Višňovská 

Verifikoval: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 


