
 

Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 8. 10. 2018 pod č. j. OU-82271/31-2018 
 

Přítomni: Václavíková, Žáček M., Karlický, Mucha, Škrabánková, Škarpich, Žáček J., Smolka, Vajgl, 

Červeň, Malina, Raunigr, Jalůvka, Višňovská, Kolos, Ženka, Janíková 

Omluveni: Ferdiánová, Nezval, Zelenka, Nováček 

Nepřítomni:  - 

Zasedání senátu bylo zahájeno dne 8. 10. 2018 v 14:07 předsedou Dr. Vajglem, který přivítal senátory 

a představil program zasedání AS PřF v následujícím znění:  

Program zasedání: 

1) Vyhlášení volby děkana AS PřF OU 

a. Ustanovení/potvrzení volební komise 

b. Ustanovení náležitostí přihlášky kandidáta + související formuláře 

c. Ustanovení harmonogramu voleb 

d. Vyhlášení volby děkana AS PřF OU 

Kolega Červeň poprosil o krátkou zprávu do různého. Následovalo hlasování o programu zasedání AS 

PřF OU.  

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání AS PřF doplněný o bod Různé. 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 1: Vyhlášení volby děkana AS PřF OU 

a. Ustanovení/potvrzení volební komise 

Předseda Dr. Vajgl vyzval senátory k potvrzení volební komise jmenované na minulém zasedání. 

Usnesení: AS PřF OU potvrzuje návrh na jmenování volební komise pro jmenování děkana v období 

2019–2023 ve složení Vajgl, Smolka, Kolos. 

Výsledky hlasování:  Pro   16 

Proti   0  
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Zdrželo se  1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b. Ustanovení náležitostí přihlášky kandidáta + související formuláře 

Předseda Dr. Vajgl představil a objasnil Náležitosti pro návrh na kandidáta na jmenování děkana PřF 

OU pro období 2019–2023 viz příloha. 

Předseda Dr. Vajgl zahájil diskuzi k tématu „Náležitosti přihlášky kandidáta“. 

Dr. Červen se dotázal, čeho se tyká čestné prohlášení. Předseda Dr. Vajgl odpověděl, že je to dáno 

zákonem a týká se negativního lustračního osvědčení. 

Mgr. Kolos navrhoval změnit znění jedné z vět na „obálku s přihláškou a přílohami“. Změna byla 

provedena. 

Dr. Václavíková se dotázala, co se bude dále dít s návrhy a zda se budou zveřejňovat i jména 

navrhovatelů kandidátů na děkana. 

Dr. Smolka komentoval, že by zveřejnil pouze jméno, profesní zaměření kandidáta a životopis, protože 

již prošel všemi kritérii a dodal, že by u každého kandidáta měl být také zveřejněn jeho program. 

Mgr. Kolos přečetl znění k příloze životopisu z jednacího řádu. 

Dr. Václavíková upozornila na nejasnost, zda bude zveřejněn seznam navrhovatelů. Dr. Červen se 

zmínil, že je pro něj důležité vědět, jakou má kandidát podporu. Dr. Václavíková komentovala, že to 

nemusí být relevantní, ale mělo by být jasné, jak bude se seznamem navrhovatelů dále nakládáno. 

Doc. Škrabánková zmínila, že by členové senátu neměli navrhovat kandidáta, protože ho potom budou 

volit; je to nepsané pravidlo. Dotázala se na zaměření volební komise. Dr. Smolka zmínil, že komise je 

pouze pro formální potvrzení korektnosti průběhu voleb.  

Předseda Dr. Vajgl doplnil náležitosti přihlášky kandidáta o poslední větu a objasnil změny ve 

formuláři návrhu kandidáta oproti verzi původně předložené senátorům. Změny byly iniciovány členy 

volební komise. 

Následně se otevřela diskuze na téma, kdo všechno může být kandidátem na děkana, zda student nebo 

i někdo zvenčí, což není v rozporu se zákonem. 

Na základě diskuze proběhla změna v přihlášce v návrhu kandidáta. Bude požadováno pouze 

pracoviště navrhovatele. 

Dr. Václavíková se dotázala, kdo bude ověřovat podpisy v případě, kdy navrhovatelé nebudou 

zveřejněni, a zda návrh musí komisi přinést sám navrhovatel. Dr. Kolos objasnil, že návrh kandidátů 

může podat člen akademické obce, ale přinést komisi v obálce ho může kdokoliv.  Dr. Václavíková 

komentovala, že na obálce stačí uvést pouze AS PřF OU. 
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Předseda Dr. Vajgl vznesl žádost o vyjasnění, pokud bude několik návrhů kandidátů v jedné obálce. Dr. 

Smolka objasnil, že toto bude platné, pokud budou splněny všechny náležitosti. 

Dr. Červen se dotázal na zveřejňování osobních údajů. Dr. Smolka navrhl, že by se měla k životopisu 

přidat příloha se souhlasem se zveřejněním osobních údajů. Tento návrh byl doplněn i do bodu 

v náležitostech přihlášky kandidáta.  

Následně se rozpoutala diskuze k životopisu a souhlasem se zveřejněním osobních údajů. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje náležitosti přihlášky pro návrh na kandidáta po úpravách v předloženém 

znění viz příloha. (Poznámka: tento bod byl ještě později otevřen a dokument byl dále revidován, viz 

níže.) 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  

Zdrželo se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje formulář „Návrh kandidáta na jmenování děkanem PřF OU pro období 

2019–2013“ po úpravách v předloženém znění. 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  

Zdrželo se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

c. Ustanovení harmonogramu voleb 

Předseda Dr. Vajgl představil harmonogram Návrhu na jmenování děkana PřF OU pro období 2019–

2023 – viz příloha. 

- Termín pro zveřejnění kandidátů na funkci děkana včetně volebních programů byl na 

doporučení volební komise přesunut na 29. 10. 2018. 

- První volba bude probíhat 26. 11. 2018 v 13:00. 

Předseda Dr. Vajgl otevřel diskuzi k ustanovení harmonogramu voleb. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený harmonogram návrhu na jmenování děkana PřF OU v období 

2019–2023 se zapracovanými připomínkami volební komise. 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  
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Zdrželo se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Znovu následovala diskuze k profesnímu životopisu kandidáta na děkana PřF OU. 

AS PřF OU po diskuzi znovu otevřel problematiku životopisu na základě podnětu Dr. Žáčka J., který 

objasnil na senátu dohledané aspekty GDPR. K tématu proběhla další diskuze. 

Senát se dohodl, že návrh navrhovatele, profesní životopis a negativní lustrační osvědčení budou 

zpřístupněny pouze volební komisi, bude zveřejněn seznam kandidátů a jejich programy činnosti 

a rozvoje PřF OU. Profesní životopis bude zveřejněn pouze při udělení souhlasu kandidáta.  Toto znění 

bylo doplněno do náležitostí pro návrh kandidáta. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje náležitosti pro návrh na kandidáta po úpravách v předloženém znění 

viz příloha. 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  

Zdrželo se  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

d. Vyhlášení volby děkana AS PřF OU 

Předseda Dr. Vajgl otevřel volnou diskuzi k volbám děkana PřF OU. 

Předseda Dr. Vajgl informoval senát, že shromáždění akademické obce proběhne 14. 11. 2018 v 14:30 

v místnosti M-427 na Chittussiho 10. 

Usnesení: AS PřF OU vyhlašuje volbu děkana PřF OU na období 2019–2023 dle přiloženého 

harmonogramu a náležitostí přihlášky. 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  

Zdrželo se  0 

Usnesení bylo schváleno. 
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2) Různé: 

Dr. Červen informoval senát o tom, že ho oslovilo město Ostrava, zda by vyučující neměli témata 

diplomových prací, které by byly prospěšné pro město. Pokud by kdokoliv měl nápad, který by měl 

přinos pro město, nechť je zašle Dr. Červeňovi a on je předá městu, kdy město se ale nebude podílet 

na financování. 

Dr. Václavíková komentovala, že statutární město disponuje prostředky na tzv. účelové dotace a může 

tyto aktivity financovat. Ze strany města by uvítala, aby takováto spolupráce byla založena na nějaké 

vhodné platformě - ať už formou smlouvy s univerzitou, nebo přes vhodnou výzvu v rámci účelových 

dotací. 

 

Předseda Dr. Vajgl informoval, že další zasedání senátu proběhne 22. 10. 2018 v 13:00. Upozornil také 

na zasedání 26. 11., na kterém proběhne první volba děkana. 

15:42 Předseda Dr. Vajgl ukončil dnešní zasedání senátu.  

 

Zapsala: Mgr. Denisa Višňovská 

Verifikoval: Dr. Marek Vajgl 

 


