
Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 26. 11. 2018 pod č. j. OU-87319/31-2018 

 

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

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

Omluveni: - 

Nepřítomni: -  

Pozvaní hosté (všichni přítomni):  

Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan PřF OU 

Prof. Boleslav Taraba, CSc., kandidát na funkci děkana PřF OU 

RNDr. Petra Konečná, Ph.D., proděkanka pro studium PřF 

Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D., tajemník PřF 

 

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 26. 11. 2018 v 13:02 předsedou Dr. Vajglem, který přivítal 

senátory a přítomné hosty a představil program jednání AS PřF OU v následujícím znění: 

 

Program jednání: 

1) Schvalování návrhu na jmenování děkana PřF pro volební období 2019-2023 

2) Úprava rozpočtu PřF 2018 

3) Výsledky hlasování per-rollam o podmínkách přijímacího řízení 2019-2020 z 1. 11. 2018 

4) Podmínky přijímacího řízení 2019-2020 

5) Akreditační spis Informatika Bc. 

6) Akreditační spis Chemie Bc. 

7) Akreditační spis Ekonomická geografie a regionální rozvoj Bc. 

8) Informace o čerpání rozpočtu AS PřF a výhled na příští rok 

9) Informace o nutné úpravě vnitřních předpisů PřF a vhodnosti legislativní komise 

10) Různé 

 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání AS PřF OU v plném znění. 

Výsledky hlasování:  

Pro 21 

Proti 0 

Zdrželo se 0 



Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 1: Schvalování návrhu na jmenování děkana PřF pro volební období 2019-2023 

Předseda Dr. Vajgl informoval senát o způsobu dvoukolové volby obou kandidátů, vzhledu hlasovacích 

lístků, způsobu a pravidlech hlasování a následně otevřel diskuzi. 

Ing. Smolka se dotázal, zda bude dohlížet na volbu a následně sčítat hlasy volební komise. Předseda 

Dr. Vajgl odpověděl, že na průběh bude dohlížet volební komise. V případě zájmu může být explicitně 

určen k dohledu i kdokoliv z ostatních senátorů.  

Dr. Václavíková se dotázala, zda senátoři půjdou během volby ven z místnosti. Senát se dohodl, že bude 

stačit „paraván“ v místnosti – pro označení volebních lístků byla určena bariérou oddělená plocha, kde 

budou lístky označovány. 

Předseda Dr. Vajgl vyzval volební komisi, aby předstoupila a zahájil volbu. Následně vyzýval k hlasování 

jednotlivé senátory dle pořadí na prezenční listině. Po prvním kole volby volební komise sečetla 

hlasovací lístky. 

Výsledky hlasování 1. kola volby: 

Pro doc. Hradeckého: 14 

Pro prof. Tarabu: 6 

Pro žádného kandidáta: 1  

Neplatné lístky: 0 

Usnesení: AS PřF OU navrhuje na jmenování děkana AS PřF pro období 2019-2023 doc. Jan 

Hradeckého.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Doc. Hradecký poděkoval za zvolení a svěřenou důvěru. Prof. Taraba si vzal slovo, poděkoval 

senátorům za volbu, podporu a pogratuloval doc. Hradeckému k funkci děkana.  

Bod 2: Úprava rozpočtu PřF 2018 

Předseda Dr. Vajgl vyzval tajemníka PřF Dr. Bicana, aby senátu představil návrh rozpočtu, viz příloha. 

Tajemník PřF představil návrh rozpočtu a otevřel diskuzi. Děkan PřF poznamenal, že se bude mzda 

navyšovat všem zaměstnancům, akademickým i neakademickým pracovníkům.  

Předseda Dr. Vajgl poprosil ekonomickou komisi o vyjádření.  Dr. Ferdiánová informovala, že 

ekonomická komise schválila úpravu rozpočtu PřF OU. 

Předseda Dr. Vajgl následně otevřel diskuzi k úpravě rozpočtu.  

Dr. Červen se dotázal, jak se rozpočítá navýšení mzdy u úvazků, které jsou sdílené mezi fakultami. 

Tajemník PřF odpověděl, že dostane přidáno pouze úvazek na PřF.  

Dr. Václavíková, se dotázala, zda se bere ohled na smluvní mzdy. Děkan odpověděl, že se na smluvní 

mzdy ohled nebere. 



Dr. Žáček se dotázal na zohlednění snižování úvazku v průběhu roku. Tajemník odpověděl, že pokud 

zbytek úvazku byl v rámci PřF, tak to na výpočet nemá vliv. 

 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předloženou úpravu rozpočtu PřF OU pro rok 2018. 

Výsledky hlasování:  

Pro 21 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 3: Výsledky hlasování per-rollam o podmínkách přijímacího řízení 2019-2020 z 1. 11. 2018 

Vajgl informoval o průběhu a výsledcích hlasování per-rollam o podmínkách přijímacího řízení 

2019 - 2020. 

 

Bod 4: Podmínky přijímacího řízení 2019-2020 

Dr. Konečná objasnila upravené podmínky přijímacího řízení a informovala, že národní akreditační úřad 

nestíhá dodržovat schvalovací lhůty, proto musel být dokument doplněn o původní bakalářský obor 

Aplikovaná informatika (KS, DS), aby byla zajištěna kontinuita přijímání studentů. Dodala, že se chystá 

přijímací řízení do studijního programu matematika, bakalářský i navazující magisterský v anglickém 

jazyce.  

Proběhla krátká diskuze. 

 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložené podmínky přijímacího řízení 2019-2020. 

Pro 21 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Akreditační spis Informatika Bc. 

AS PřF OU bere na vědomi akreditační spis Informatika Bc.  

 

Bod 6: Akreditační spis Chemie Bc. 

AS PřF OU bere na vědomi akreditační spis Chemie Bc.  



 

Bod 7: Akreditační spis Ekonomická geografie a regionální rozvoj Bc. 

AS PřF OU bere na vědomi akreditační spis Ekonomická geografie a regionální rozvoj Bc.  

 

Bod 8: Informace o čerpání rozpočtu AS PřF a výhled na příští rok 

Předseda Dr. Vajgl informoval o vyplácení odměn.  

- paní Štěpánové za připravování místnosti pro zasedání AS PřF OU, 

- Mgr. Višňovské a Ing. Smolkovi za zápisy, 

- členům volební a ekonomické komise, 

- zbylá částka všem ostatním senátorům rovnoměrně s ohledem na účast n zasedání. 

Proběhla diskuze. 

Dr. Ferdiánová informovala, že nový mzdový předpis bude schválen nejdříve od 1. září 2019. Tajemník 

PřF komentoval, že by měl být mzdový předpis schválen od poloviny roku. 

Dr. Mucha se dotázal, zda se bude funkční příplatek řešit u studentů formou stipendia? Děkan PřF toto 

potvrdil. 

AS PřF OU bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu. 

 

Bod 9: Informace o nutné úpravě vnitřních předpisů PřF a vhodnosti legislativní komise.  

Předseda Dr. Vajgl informoval o úpravě vnitřních předpisů PřF a vznesl návrh zvolení legislativní komise, 

následně otevřel diskuzi. 

Děkan PřF komentoval, že není proti změnám a zásahům a požádal senátory o přípravu „v jednom 

balíčku“. 

Dr. Karlický se dotázal, zda má senát předjednané vhodné kandidáty. Předseda Dr. Vajgl odpověděl ne. 

Dr. Václavíková navrhla, aby si to senátoři promysleli a dořešili na příštím zasedání. 

Dr. Vajgl uvedl, že tento bod bude tedy spolu s ekonomickou komisí zařazení na příští zasedání. 

 

Bod 10: Různé 

Dr. Václavíková se dotázala, zda by bylo možné senát informovat o výnosech za pronájem budov OU. 

Děkan PřF odpověděl, že bude o tom senát informovat. 

Dr. Červeň se dotázal na další investice do stavby. Děkan PřF odpověděl, že přichází do úvahy budova 

K a renovace botanické zahrady. Dále informoval, že bude od příštího týdne na budově A pracovat 

projektový tým (firma „Velehradský Brno“). 

Dr. Karlický navrhl setkání se senátory, aby mohli akademičtí i neakademičtí pracovníci podat návrhy, 

co by změnili nebo vylepšili. Ing. Smolka navrhl formální setkání akademické obce jednou za rok. Děkan 

PřF navrhl setkání akademické obce tématizovat. Dr. Konečná informovala, že by chtěla vyzvat 

k setkání studenty bakalářského studia, kvůli přihláškám do navazujícího magisterského studia a mohlo 



by se to spojit s akademickou obcí v širším tématu. Doc. Škrabánková navrhla setkání 2x za rok (jednou 

na budově L, jednou na budově A). Od senátorů byla zmíněna nedostatečná propagace ohledně 

zasedání akademických senátů a dění na fakultách. Dr. Václavíková zmínila, že dříve navrhla jednání 

senátu veřejně na veřejném prostranství v rámci budov OU, aby byli okolojdoucí seznámeni s činností 

senátu, ale myšlenka se tehdy neujala. Vajgl téma uzavřel s tím, že alternativy budou zváženy a bude 

to opět projednáno na dalším zasedání. 

Dr. Škarpich v souvislosti s propagací akcí navrhl nákup obrazovek na chodby PřF OU. Děkan PřF 

okomentoval, že KIP má pilotní projekt a celá problematika je v řešení. 

Dr. Červeň vznesl dotaz, zda je nutné elektronické cestovní formuláře tisknout. Tajemník PřF 

odpověděl, že je to nutné kvůli archivaci.  

Dr. Karlický upozornil na proběhlé uzavřené výběrové řízení, kdy nedošlo ke včasnému informování 

účastníka o připravovaném řízení. Děkan PřF to okomentoval, že se jedná o chybu. Člověk musí být 

včas informován o termínu. 

Předseda Dr. Vajgl poděkoval senátorům za účast, pogratuloval nově zvolenému děkanovi PřF a ve 

14:44 ukončil zasedání.  

 

Zapsala: Mgr. Denisa Višňovská 

Verifikoval: Dr. Vajgl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


