
Akademický senát PřF OU 

Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 16. 12. 2019 

Č. j. OU-832/31-2020 

 

Přítomni: Červeň, Ferdiánová, Karlický, Nezval, Smolka, Škrabánková, Vajgl, Zelenka, Žáček J., Žáček M., 

Ženka, Kolos, Nováček, Jalůvka, Raunigr, Malina 

Omluveni: Višňovská, Demjanovičová, Václavíková, Mucha 

Nepřítomni: - 

 

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 16. 12. 2019 v 13:09 předsedou Dr. Vajglem, který přivítal 

senátory, konstatoval, že přítomný počet a struktura zastoupených senátorů vyhovuje podmínce 

usnášeníschopnosti AS PřF OU. Předseda senátu představil program jednání AS PřF OU v následujícím 

znění: 

1. Akreditační spis Environmentální geografie Doktorský 

2. Akreditační spis Politická a ekonomická geografie Doktorský 

3. Podmínky přijímacího řízení – Chemie – dodatečné 

4. Doplňující volby do AS PřF – způsob sestavení listiny náhradníků 

5. Různé 

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

Výsledek hlasování: 

Pro  16 

Proti  0 

Zdrželo se 0 

 

Bod č. 1: Projednání akreditační spisu -  Environmentální geografie – doktorský program 

Mgr. Kolos se dotázal na aspekt hodnocení státní závěrečné zkoušky a obhajoby dizertační práce 

formou kreditního systému. Toto bylo objasněno jako běžná praxe při konstrukci tohoto typu 

programů. 

AS PřF OU bere na vědomí předložený akreditační spis doktorského programu Environmentální 

geografie. 

 

Bod č. 2: Projednání akreditační spisu -  Politická a ekonomická geografie – doktorský program 

Dr. Karlický upozornil, že ve spise scházejí jeho některé části, které charakterizují profil absolventa. 

Doc. Ženka objasnil, že tato pole nebylo možno při sestavování spisu vyplnit a přislíbil prověření tohoto 

nedostatku. Dr. Karlický také upozornil na nevhodné typografické úpravy některých částí spisu.   

AS PřF OU bere na vědomí předložený akreditační spis doktorského programu Politická a ekonomická 

geografie.  



 

 

Bod č. 3:  Podmínky přijímacího řízení – Chemie – dodatečné doplnění 

Senátorům bylo představeno dodatečné doplnění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 

2020/2021 v bakalářských programech Chemie. 

Usnesení: AS PřF OU schvaluje doplněné podmínky PZ pro 2020/2021.  

Výsledek hlasování: 

Pro  16 

Proti  0 

Zdrželo se 0 

 

Bod č. 4:  Doplňující volby do AS PřF – způsob sestavení listiny náhradníků 

V úvodu tohoto bodu informoval předseda Volební komise senátory o plnění harmonogramu 

doplňujících voleb do komory akademiků AS PřF OU.  Vše probíhá dle harmonogramu, jsou podané 

návrhy kandidátů a tak nic nebrání průběhu voleb v termínu dle harmonogramu. 

V druhé části se senátoři zabývali způsobem, jak přistoupí k sestavení seznamu náhradníků z těchto 

voleb. Podkladem bylo stanovisko právního oddělení OU, které však bylo neurčité a vágní. Senátoři se 

v diskusi shodli nad nutnosti v budoucnu novelizovat Volební řád AS PřF OU tak, aby tento proces byl 

jasně a zřetelně definován. S přihlédnutím k již probíhajícímu volebnímu procesu bylo navrženo 

následující usnesení. 

Usnesení: AS schvaluje způsob zařazení nově zvolených náhradníků z doplňujících voleb takto: Nově 

zvolení náhradníci z doplňujících voleb budou zařazeni za stávající seznam náhradníků. 

Pro  16 

Proti  0 

Zdrželo se 0 

 

Bod č. 5: Diskuse 

Smolka upozornil na potřebu změny přístupu k bodům, které senát neschvaluje, ale pouze je bere na 

vědomé, či s nimi vyslovuje souhlasné stanovisko. I v tomto případě je vhodné provést hlasování, které 

je směřována k testu usnesení. 

Červeň upozornil na problémy při generování zadání diplomové práce, kdy do tisku není doplněn 

garant oboru ze systému. M. Žáček objasnil, že tato funkcionalita již je zavedena, ale je nutné doplnit 

garanta při editaci zadání DP. V této oblasti přislíbil pomoc s realizací.    

 

Následující zasedání je předpokládáno 27. 1. 2020. 

Zasedání AS PřF OU bylo ukončeno 16. 12. 2019 v 14:00. 


