
Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 27. 5. 2019 pod č. j. OU-44913/31-2019 
 

 

Přítomni: Ferdiánová, Karlický, Mucha, Nezval, Škrabánková, Smolka, Vajgl, Malina, Nováček, Raunigr, 

Jalůvka, Višňovská, Janíková, Kolos, Škarpich, Václavíková, Ženka, Červeň 

Omluveni:  Žáček J., Žáček M. 

Nepřítomni:  

Hosté: Hradecký, Konečná, Sikorová, Hoch 

 

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 27. 4. 2019 v 13:05 předsedou Dr. Vajglem, který přivítal 

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

 

Program jednání:  

1) Akreditační spis Politická a kulturní geografie Bakalářský 

2) Dodatečné přijímací řízení – dodatečný podklad 

3) Problematika Evaluace kvality výuky 

4) Různé 

 

Pozvaní hosté:  

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

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

PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. 

 

Předseda AS PřF upozornil, že oproti oznámenému programu jednání byl vložen bod č. 2 týkající se 

problematiky dodatečného přijímacího řízení. Tuto informaci avizoval senátorům již předem také e-

mailem. 

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

Výsledky hlasování:  

Pro 19 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 1: Akreditační spis Politická a kulturní geografie Bakalářský 

Předseda vyzval Konečnou, aby představila akreditační spis Politická a kulturní geografie – Bakalářský. 

Konečná se stručně vyjádřila k akreditačnímu spisu. 



Zasedání se jako host účastnil také kolega Tomáš Hoch, který je pro daný program garantem. Proběhlo 

hlasování o možnosti jeho vystoupení na zasedání AS PřF OU. 

 Usnesení: AS PřF OU schvaluje vystoupení garanta studijního programu Politická a kulturní geografie 

– Bakalářský Tomáše Hocha. 

Výsledky hlasování:  

Pro 19 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Hoch obeznámil senát se studijním programem politická a kulturní geografie – Bakalářský. Informoval 

o povinnosti absolvování minimálně třech semestrů anglického jazyka a čtyři semestry druhého jazyka.  

Následně proběhla diskuze: 

Předseda se dotázal Konečné, zda musí být uvedeno bodování. Konečna odpověděla, že přesné 

bodování nemusí být uvedeno. 

Na základě další diskuze Hoch informoval o zapojení do výuky dvou profesorů. 

Byl vznesen dotaz na požadavky na garanty u profilujících základů. Konečná informovala, že se jedná 

o  garanty předmětu. U obecné angličtiny by měl byt uveden dr. Bradáč.  Hoch informoval, že u 

předmětu Angličtina studovaného programu 1 a 2 bude uvedena bakalářka z oboru Anglistika. 

Předseda vznesl dotaz ohledně formulace požadavků na ukončení předmětu – str. 66. Konečná 

komentovala, že záleží na charakteru předmětu.  Rozvinula se diskuze ohledně dotace 0p+0c+0s u 

jednoho z předmětů – bakalářský seminář. Hoch informoval, že se bakalářský seminář nevyučuje, jedná 

se pouze o konzultace se školitelem. Děkan komentoval, že i přesto by měly být pro tento předmět 

nastaveny minimálně 2 hodiny výuky, dále pak, že by měly být požadavky na splnění více rozvedeny. 

Sikorová zmínila, že by měly být metody výuky korektnější. Václavíková komentovala časovou 

náročnost předmětů, do budoucna by se měla ujednotit. Sikorová zmínila, že všem bylo doporučeno, 

aby spis generovali v rozšířené formě. Konečná zmínila, že časová náročnost předmětů na studenta je 

něco jiného než definované výkonové ukazatele. Navrhuje k problematice tematické posezení. Hoch 

se v této souvislosti dotázal, kolik hodin by mělo být dáno na osobní konzultace? Konečna doporučuje 

0+0+13 na semestr. Karlický komentoval, že se dá forma výuky nastavit konzultačně, procenta však 

musí sedět do 100 %. 

Škarpich se dotázal na problematiku předmětů cizího jazyka – úroveň 4. Garant zmínil, že do povinných 

předmětů se nastavil cizí jazyk 4, aby opravdu dosáhli vyšší úrovně jazyka. Konečna komentovala, že to 

jde ošetřit nastavením jednotlivých bloků a že danou problematiku ještě prozkoumá. 

Děkan komentoval doporučenou literaturu, neměly by se uvádět zastaralé učebnice, naopak by se 

měla doporučit cizojazyčná literatura.  

Konečná poděkovala všem, kteří se na spis podívali.  

 

AS PřF OU bere na vědomí předložený akreditační spis.  

 



Bod 2: Dodatečné přijímací řízení – dodatečný podklad 

Konečná informovala o přijímacím řízení. Studenti musí podat sami od sebe novou přihlášku a musí se 

zapsat do nového studijního programu. Proto bylo nezbytně nutné, co nejdříve vyhlásit přijímací řízení. 

Přidal se ještě další studijní program Fyzika. Datum podání přihlášek je stanoven na 31.7.2019. Dále viz 

příloha „Informace o dodatečném přijímacím řízení“.  

Předseda otevřel diskuzi: 

AS PřF OU navrhuje úpravu v sekci „Bakalářské studijní programy - Přijímací řízení“ vynětím formulace: 

„Informace o dodatečném přijímacím řízení“ – odstranění věty „Při přijímání do těchto programů se 

vychází z výsledku přijímací zkoušky (dále jen PZk).“ 

Předseda komentoval podklady pro přijímací zkoušky. Dále se dotázal, zda se studenty myslí, jenom ty, 

kteří studují na OU nebo kdekoliv jinde? Konečná odpověděla, že jedna věc je podmínka, která je 

vázána na studijní průměr, v tomto případě máme na mysli studenty z různých škol. Další věc je 

přijímací zkouška, která v tomto případě to platí pouze pro studenty OU.  

Děkan komentoval, že by naše studijní obory světu spíše otevíral, než definoval restrikce. 

Následně proběhla diskuze. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložené podmínky přijímacího řízení 2019/2020 s předloženou 

úpravou.  

Výsledky hlasování:  

Pro 19 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13:56 odešel Hoch 

 

Bod 3: Problematika Evaluace kvality výuky 

Sikorová seznámila AS PřF OU se systémem hodnocení kvality výuky, prezentace viz podklady.  

Předseda otevřel diskuzi. 

Děkan komentoval anonymnost a různé stupně ochrany, studenti se nemají čeho bát.  

Smolka komentoval, že atribut vynucené evaluace by nemusel být na škodu. Hlavní problém je, že 

neevaluují všichni.  

Sikorová zmínila minimální 50% účast studentů v evaluaci, aby to mělo hodnotu. 

Proběhla diskuze, zejména se zaměřením na anonymnost evaluace. Konečná zmínila, že vždy je lepší 

nebýt anonymní. Václavíková komentovala nesmírnou důležitost evaluací, líbilo by se jí, kdyby to bylo 

povinné a neanonymní. Zelenka navrhl za odvahu studentů vyjít z anonymity zapojení těchto studentů 

do slosování o hodnotné ceny.  

Děkan zmínil, že by stálo za úvahu vymyslet mobilní aplikaci na hodnocení výuky.  



Zelenka se dotázal, proč by student nemohl mít volbu, zda zvolí kratší evaluaci nebo delší. Sikorová 

uvedla, že tato stávající verze je ta krátká. Zelenka nesouhlasí, navrhuje raději textový komentář 

namísto 13 různých otázek, komentář je nejdůležitější. Děkan nesouhlasí, z komentářů nic nezjistíme. 

Sikorova se dotázala AS PřF OU, kdo by se měl vyjadřovat na reakce pedagogů. Nezval se dotázal, zda 

je koncept k tomu, jak se bude sbírat zpětná vazba od pedagogů. Sikorová uvedla, že se posílá dotazník. 

Václavíková se dotázala na koncepci. Sikorova informovala, že se bude vyhodnocovat především to, 

zda pedagogové porozuměli otázkám, jaká byla účast studenů v evaluaci aj. Myslí si, že hodnotu mají 

hloubkové rozhovory, ale prozatím žádná koncepce nebyla, čeká se na to, jak dopadne pilotní ověření. 

Proběhla další diskuze na téma anonymita studentů.  

Děkan vyzval senátory studentské komory AS PřF OU, aby se vyjádřili k evaluaci. Všichni přítomní 

studentští senátoři vyjádřili svůj názor na evaluaci studia.  

15:32 odešli Václavíková a Ženka  

Pokračovala diskuze. 

Karlický informoval senát o systému hodnocení předmětu na portále OU formou hvězdiček. Senát 

navrhl stáhnutí tohoto formátu hodnocení.  

Sikorová shrnula dnešní pojednání a zmínila emailovou schránku pro další dotazy k evaluacím: 

evaluace@helpdesk.osu.cz. 

16:08 odešla Sikorová 

 

Bod 4: Různé 

Ferdiánová informovala o schůzi ekonomické komise. Novým předsedou ekonomické komise je 

Mucha. 

Kolos informoval, že poslední dobou často chodí spamy a naopak nechodí důležité e-maily. Děkan 

zdůraznil, že v případě takovéto pošty je důležité kontaktovat: spam@helpdesk.osu.cz. 

Zelenka dodatečně navrhl, aby se daly výsledky evaluace automaticky exportovat do excelu. 

 

Příští svolání AS PřF OU bude 24. 6. 2019 

 

16:11 Předseda ukončil dnešní jednání. 

 

Zapsala: Denisa Višňovská 
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