
Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 21. 10. 2019 pod č. j. OU-95239/31-2019 

 

Přítomni: Červeň, Karlický F., Mucha, Smolka, Škrabánková, Vajgl, Žáček J., Žáček M., Demjanovičová, 

Kolos, Nováček, Višňovská, Malina, Jalůvka, Raunigr 

Pozvaní hosté: Konečná 

Hosté: Drobík 

Omluveni: Nezval, Škarpich, Václavíková, Ženka, Zelenka, Ferdiánová 

Nepřítomni: - 

 

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 21. 10. 2019 v 13:00 předsedou Dr. Vajglem, který přivítal 

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

 

Program jednání: 

1) Předložený dokument „Podmínky přijetí ke studiu“ 

2) PR fakulty 

3) Výsledky hlasování per-rollam  

4) Různé 

 

Pozvaní hosté:  

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

 

Další hosté: 

RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a vnější vztahy 

 

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

pořadí bodů 2) a 3). 

Výsledky hlasování:  

Pro 12 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 



 

 

Bod 1.: Předložený dokument „Podmínky přijetí ke studiu“ 

Konečná informovala senát o podmínkách přijetí ke studiu. Informovala o doporučení 

k formě přijímacích zkoušek, se kterými byly katedry seznámeny. Katedry, které zvolily ústní část 

přijímací zkoušky, budou muset dodat podrobně vyplněné protokoly o přijímací zkoušce. Dále 

upozornila na dvě drobnosti, které chyběly v „podmínkách“ pro bakalářské studium a nyní jsou 

doplněny a) pro biologii to je forma písemného testu v IS Moodle, b) doplnění nadpisu u okruhů 

k přijímací zkoušce pro specializaci ochrana a tvorba krajiny. 

13:10 přišel Malina, Jalůvka a Raunigr 

Předseda otevřel diskuzi. 

Červeň se dotázal na bodový systém. Konečná odpověděla maximum bodů pro přijetí je 100, minimum 

stanovuje katedra prostřednictvím komise pro přijímací řízení. 

Raunigr se dotázal, jestli je nějaký význam u minima počtu bodů, v případě rozdílu jednoho bodu. 

Konečná odpověděla, že body si stanovily jednotlivé katedry/komise samy. 

Předseda informoval o nejednotné formální úpravě celého dokumentu; například na str. 33 ohledně 

odstavce „okruhy pro specializaci“. Konečná odpověděla, že je zde podklady dodávaly katedry bez 

daného vzoru. Předseda dále upozornil na formátování v šedé barvě na str. 48. Konečná formátování 

opravila, barva textu byla upravena na černou.  

Karlický F. dotázal, zda se otevře navazující studijní obor, když se přihlásí méně než 10 studentů. 

Konečná navrhla zapracování informace, že se jedná o bakalářské studenty.  

 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložené podmínky k přijímacímu řízení s úpravami oproti 

předloženému znění (viz 1. odst. bodu 1, odrážky a), b) a změna barvy textu).  

Výsledky hlasování:  

Pro 14 

Proti 0 

Zdrželo se 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Konečná informovala o programech Mathematics; jedná se o programy uskutečňované v anglickém 

jazyce, jsou bez přijímací zkoušky, není vazba na dodatečné přijímací zkoušky, ale vazba na studijní 

prospěch ze SŠ popř. předchozího vysokoškolského studia. Proto to není ve formě tabulky 

s podmínkami. Dále zdůraznila bod 2.2.1., je podmínka zaplacení zálohy ve výši 1000 Euro. Podklad 

k těmto programům ale nebyl zpracován dostatečně včas a proto je předkládán senátu až nyní. 

 



Usnesení: AS PřF OU souhlasí s projednáním předloženého materiálu „Podmínky přijímacího řízení pro 

studijní obor Mathematics“.   

Výsledky hlasování:  

Pro 15 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předseda otevřel diskuzi. 

Červeň se dotázal na znění podmínek v českém a anglickém jazyce. Konečná informovala, že musí být 

všechny formuláře ve dvou jazycích. Platný dokument je v českém jazyce a může být doplněn o překlad 

do anglického jazyka.  

Předseda se dotázal na termín finálních úprav dokumentů. Konečná informovala o listopadu 2019. 

Předseda po diskuze na senátu oznámil, že o předloženém dokumentu se bude hlasovat per-rollam. 

 

Usnesení: AS PřF OU uděluje právo panu proděkanu Drobíkovi vystoupit na dnešním zasedání senátu.  

Výsledky hlasování:  

Pro 15 

Proti 0 

Zdrželo se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

13:46 Konečná odešla. 

 

Bod 2.: PR fakulty 

Malina upozornil formou prezentace na nevhodné příspěvky na Instagramu Přírodovědecké fakulty 

OU. Žáček M. informoval o negativním hodnocení studentů příspěvků na Instagramu. 

Drobík se vyjádřil, že mu příspěvky na Instagramu PřF OU nepřipadají nevhodné. Na dotaz Višňovské 

informoval, že správcem Instagramu je Janalík.  

Višňovská se dotázala na zástupce kateder, se kterými se problematika PR a podkladů řeší, a dále 

navrhla, aby všechny účty PřF navzájem sdílely zajímavé příspěvky. Drobík jmenoval zástupce kateder, 

se kterými se vnější komunikace kateder řeší. 

Žáček J. poukázal na špatnou komunikaci mezi lidmi, kteří měli sociální sítě doposud na starost, měl by 

se ujednotit styl, zlepšit komunikaci atd. Posunul by to na vyšší úroveň tím, že by se na tom mělo podílet 

více lidí.  



Proběhla diskuze.  

Drobík bere všechny návrhy na vědomí a situaci prodiskutuje s koordinátory nejen na popularizaci 

vědy. Dále navrhl ustanovit pracovní skupinu, která by se k tomuto tématu pravidelně scházela, byli by 

v ní zástupci kateder a také by se jí účastnili zástupci studentské komory AS PřF. Rovněž přislíbil 

poskytnout jména pracovníků zodpovědných za PR katedry senátorům z komory studentů.  

14:28 odešel Drobík  

 

Bod 3.: Výsledky hlasování per-rollam 

Předseda informoval o výsledcích hlasování per-rollam, které proběhly v uplynulých týdnech, 

informoval o výsledku žádosti na právní oddělení z minulého zasedání a následně otevřel diskuzi.  

Karlický se dotázal ostatních senátorů, zda vnímají nějaké pravomoci za senát ohledně účasti u 

rekonkorzů. Vajgl informoval o zástupci senátorů na rekonkurzech, ale protože osobně na žádném 

nebyl, požádal senátory, kteří se rekonkurzů účastní, aby podali další informace. Smolka informoval o 

tom, že chybí vymezení role senátorů v rekonkurzech. Škrabánková doplnila, že si senátoři mohou 

přečíst podklady, ale nemůžou to šířit dál (GDPR).  

Karlický navrhl, že by si senátoři mohli interně ujasnit, na co se zaměří v rekonkurzech v roli člena 

komise-senátora. Obecně se otevřela opět diskuze nad dodržováním stanovených termínů. Smolka 

poukázal na to, že termíny hlídá personální oddělení, takže o tom senátoři nemají bližší přehled. 

Nováček informoval o tom, že se to někteří uchazeči dozvěděli náhodně, dokonce v den rekonkurzu 

nebo pár dní před ním.  

Smolka navrhl, aby předseda AS PřF dostal informaci, že se bude konat výběrové řízení nebo rekonkurz 

a kdy se bude konat.  

Proběhla diskuze. 

Senátoři se usnesli, vzhledem k podobné diskuzi v poslední době na předchozích zasedáních a příslibu 

nápravy chyb tuto otázku prozatím odložit a probrat na zasedáních na přelomu roku. 

 

Bod 4.: Různé 

Žáček M. otevřel problematiku výběrových řízení s tím, že předsedou výběrového řízení je děkan a ten 

pak dává sám sobě doporučení. Na jiných vysokých školách se tohle neděje. Žaček J. zmínil, že na naší 

univerzitě je to takto schváleno a je to tedy v pořádku. Škrabánková zmínila, že na výběrovém řízení 

byla a bylo velmi seriózní. Předseda upřesnil, že současné řešení, ač může být reálně kostrbaté, nemá 

dopady na průběh výběrových řízení. 

Mucha informoval o schůzi ekonomické komise, která se sešla 30. 9. 2019. Probíralo se rozdělení 

rozpočtu na příští rok. Pravděpodobně v prosinci bude komise informovat senát.  

Červeň se dotázal na pocit ze svolání akademické obce, zda to byl dobrý počin. Předseda informoval o 

průběhu akademické obce. 

Předseda informoval o tom, že se bude muset vyhlásit dodatečné výběrové řízení v případě, že někdo 

z AS PřF OU bude zvolen jako vedoucí katedry, což zřejmě nastane. K tématu proběhla diskuze. 



Předseda upozornil senátory, že s ohledem na doplnění senátu bude možná muset proběhnout 

mimořádné zasedání.  

Nováček se dotázal k medailonkům na webu, není dostatečná informovanost ohledně zapojení 

pracovníků do projektů. Smolka doporučil, aby se senát dotázal na CIT, poté na pana děkana.  

Červeň zmínil ohlas lidí na to, že statut je poněkud vágní, ale kdysi jsme se na tom shodli, neměli 

bychom to upravit? Smolka ani předseda nesouhlasí, formální postup je dostatečně stanoven dalšími 

dokumenty. 

 

Řádné zasedání je plánováno na 25. 11. 2019 

15:21 Předseda ukončil zasedání. 

Zapsala: Mgr. Denisa Višňovská  


