
 

Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 22. 10. 2018 pod č. j. OU-84969/31-2018 

  

Přítomni: Červeň, Ferdiánová, Mucha, Nezval, Smolka, Škarpich, Škrabánková, Václavíková, Vajgl, 

Zelenka, Ženka, Žáček M., Jalůvka, Janíková, Kolos, Malina, Nováček, Raunigr, Višňovská, Konečná 

Omluveni: Karlický, Žáček J. 

Nepřítomni:  - 

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 22. 10. 2018 v 13:02 předsedou Dr. Vajglem, který přivítal 

senátory a představil program zasedání AS PřF v následujícím znění:  

Program zasedání: 

1) Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020 

2) Právní stanovisko k zveřejnění profesního životopisu s ohledem na volby děkana 

3) Problematika děkanského a rektorského volna (Václav Škarpich) 

4) Různé 

Pozvaní hosté: Dr. Petra Konečná 

 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání AS PřF OU s prohozením bodu jedna až na 

bod tři. 

Výsledky hlasování:  Pro   19 

Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 1: Právní stanovisko k zveřejnění profesního životopisu s ohledem na volby děkana. 

Předseda Dr. Vajgl obeznámil senát s právním stanoviskem k zveřejnění profesního životopisu viz 

příloha.  

Dr. Ferdiánová vznesla dotaz, zda bude zveřejněn profesní životopis kandidátů na portále OU nebo na 

webových stránkách OU. Předseda Dr. Vajgl odpověděl, že to bude zveřejněno primárně na webu OU. 
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Dr. Smolka navrhl, aby se profesní životopis kandidátů nezveřejnil pouze na webu OU ale i 

v podkladech. 

Následně proběhla diskuze ke zveřejnění návrhů kandidátů na webových stránkách OU. 

Dr. Václavíková upozornila na předešlou diskuzi k zveřejnění navrhovatelů a jejich návrhů, kdy se AS 

PřF OU shodl na tom, že se navrhovatelé zveřejňovat nebudou. Dr. Škarpich upozornil, že takový 

postup může být v rozporu s předloženým právním názorem. 

Senát bere tuto informaci na vědomí. 

13:15 příchod hosta Dr. Konečné 

 

Bod 2: Problematika děkanského a rektorského volna (Václav Škarpich). 

Dr. Škarpich zmínil na popud Dr. Lenarta, že by bylo vhodné apelovat na vedení fakulty i univerzity, aby 

se děkanská a rektorská volna vyhlašovala s dostatečným předstihem. Zmínil poslední vyhlášení 

rektorského volna týkající se sportovního dne v květnu, které bylo vyhlášeno bezprostředně před 

samotným volnem. 

Dr. Václavíková komentovala, že u dlouhodobě plánovaných akcí by to mělo být v harmonogramu 

pevně dané. 

Dr. Červeň navrhl, aby se volna neplánovala na tytéž dny v týdnu, mohlo by to narušit semestrální plán 

výuky. 

 

Usnesení: AS PřF OU žádá pana děkana PřF OU o včasné vyhlašování děkanského volna, v případě 

plánovaných akcí již v harmonogramu akademického roku, v případě mimořádných akcí co nejdříve 

vzhledem k termínu akce.  

Výsledky hlasování:  Pro   19 

Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: AS PřF OU vyzývá AS OU, aby projednal problematiku vyhlašování rektorského volna. 

Navrhujeme je v případě plánovaných akcí vyhlašovat již v harmonogramu akademického roku, 

v případě mimořádných akcí co nejdříve vzhledem k termínu akce.  

Výsledky hlasování:  Pro   19 
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Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 3: Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020. 

Předseda Dr. Vajgl vyzval Dr. Konečnou, aby se stručně vyjádřila k podmínkám přijímacího řízení pro 

studium v akademickém roce 2019/2020. 

Dr. Konečná obeznámila senát s podmínkami přijímacího řízení. Informovala senátory, že byla 

prodloužena akreditace do roku 2024.  

Předseda Dr. Vajgl otevřel diskuzi. 

Dr. Václavíková se dotázala, jaké studijní obory/programy se budou nově v rámci dvouoborového 

studia otevírat. Dr. Konečná odpověděla, že se budou otevírat pouze kombinace v nových sdružených 

studijních oborech, díky tomu se prozatím nemůže zařadit kombinace s Chemií a Informatikou, protože 

zatím nejsou akreditovány a nelze kombinovat staré obory s novými programy. Pokud si uchazeč volí 

major např. na Přírodovědecké fakultě, bude zapsán v programu Přírodovědecké fakulty OU a bude na 

ní také imatrikulován. Dr. Václavíková se dotázala, zda v příštím akademickém roce bude možná 

kombinace s Chemií a Informatikou. Dr. Konečná odpověděla, že by se to mohlo stihnout, pokud bude 

žádost o akreditace studijních programů Chemie a Informatika zaslána do konce tohoto kalendářního 

roku.  

Dr. Václavíková se dotázala, zda Katedra Informatiky podala žádost o akreditaci. Dr. Konečná 

odpověděla, že katedra informatiky žádost o akreditaci nepodala, i když vedení katedry bylo 

informováno, že díky tomu nebude moci zařadit ro PŘ studijní obor Informatika (dvouoborové). 

Chemie žádost o akreditaci podala, ale nedostala ji. Dr. Konečná také vysvětlila, jak bude koncipováno 

studium major-minor a kam budou studenti zapsání a kde budou imatrikulováni v případě kombinací 

mezifakultních. 

Dr. Václavíková se dotázala, zda se bude přihláška ke studiu navazujícího magisterského studijního 

programu Učitelství pro SŠ podávat na Pedagogickou fakultu? Konečna odpověděla, že přihlášky budou 

podávány na FF, PdF a PřF dle dosavadní praxe. Existuje Dohoda podepsána děkany FF, PřF a PdF, která 

mj. uvádí, u kterých specializací budou uchazeči podávat přihlášku na jednotlivé fakulty. 

Dr. Konečná informovala, že by měl být od ledna na webových stránkách OU nový, jednodušší filtr 

k vyhledávání studijních oborů. Cíl je takový, aby se uchazeč jednoduše dostal ke studijnímu programu, 

specializaci či kombinaci aprobací, kterou si přeje. Dále se zmínila, že mezní termín odevzdání přihlášek 

bude 15. 3. 2019. 
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Dr. Mucha vznesl dotaz, zda bude uchazeč obeznámen o významu formy maior a minor. Dr. Konečná 

odpověděla, že to, co je maior, bude vždy uvedeno na prvním místě a současně bude na webu, co 

maior a minor znamená.  

Dr. Konečna se zmínila, že by byla pro ošetření přestupu mezi různými formami studia i mezi 

sdruženými studijními programy, kde student studuje maior/minor. 

Dr. Ferdiánová se dotázala, zda je ošetřeno, aby vedoucí závěrečných prací mohli vést maximálně 15 

studentů. Dr. Konečná odpověděla, že je to řešitelné, například externistou nebo dáváním oborů do 

formy minor.  

Dr. Václavíková by si přála, aby byl nový filtrační systém již zaveden v době konání Dnů otevřených 

dveří OU. Dr. Konečná komentovala, že by měl fungovat od ledna, Dny otevřených dveří by měly být 

v prvním únorovém týdnu.  

Dr. Václaviková zmínila, že by bylo dobré otevřít call centrum. Dr. Konečná komentovala, že prozatím 

je uveden kontakt na Mgr. Kožušníka.  

13:55 Dr. Václavíková a doc. Škrabánková opustily zasedání. 

Dr. Ženka informoval, že u NMgr studia Geografie je uveden termín odevzdání podkladů k příjímací 

zkoušce v den konání přijímací zkoušky viz „O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty 

(prostřednictvím studijního oddělení) v den konáni PZk“. AS PřF OU tuto informaci přijal a doporučil 

formulovat přesněji podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020. 

 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložené Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém 

roce 2019/2020. 

Výsledky hlasování:  Pro   17 

Proti   0  

Zdrželo se  0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4.: Různé 

Dr. Červeň informoval, že ze zákoníku práce vyplývá, pokud je venkovní teplota vyšší, než určitá 

stanovená mez, tak je zaměstnavatel povinen zajistit pitný režim. Dr. Konečná odpověděla, že jsou 

různé kategorie, my spadáme do kategorie bez zátěže, takže se nás to netýká.  

Dr. Škarpich vznesl dotaz, kdo se stará o nástěnku AS PřF OU na budově L+M? Senát se dohodl, že se o 

tuto nástěnku bude starat Dr. Červen, který souhlasil.  
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Mgr. Višňovská informovala, že by si někteří studenti, kteří se aktivně zapojují do prezentování OU 

veřejnosti, přáli, aby k nim byli garanti povinných předmětu shovívavější. Senátoři v diskuzi zmínili, že 

je vhodné, aby si studenti svou neúčast s vyučujícím předem domluvili a v případě konfliktu preferovali 

výuku. Senát vzal tuto informaci na vědomí. 

Předseda Dr. Vajgl informoval o dalším zasedání AS PřF OU, které se bude konat 26. 11. 2018 ve 13:00. 

Shromáždění akademické obce proběhne 14. 11. 2018 ve 14:30, na tento den bude vyhlášeno 

děkanské volno. 

14:19 ukončení zasedání AS PřF OU. 

Zapsala: Mgr. Denisa Višňovská 

Verifikoval: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. 


