
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 24. 2. 2020

č. j. OU-12025/31-2020

Prezenční listina:
Přítomni: Karlický F., Mucha, Nezval, Smolka, Dušek, Škrabánková, Václavíková,
Vajgl, Zelenka, Žáček J., Žáček M., Ženka, Jalůvka, Demjanovičová, Kolos, Malina,
Nováček, Raunigr, Višňovská
Omluveni: Ferdiánová, Červeň
Nepřítomni:

Zvaní hosté přítomni: Hradecký (děkan PřF OU), Bican (tajemník PřF)
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 24. 2. 2020 v 13:00 předsedou Dr. Vaj-
glem, který přivítal nově zvoleného senátora Duška, ostatní senátory a přítomné hosty.
Představil program jednání AS PřF OU v následujícím znění:

Program jednání:

1) Výsledky doplňujících voleb do AS PřF OU
2) Návrh způsobu rozdělení finančních prostředků pro PřF – diskuze
3) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání AS PřF OU v plném
znění.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 1.: Výsledky doplňujících voleb do AS PřF OU

Smolka referoval o výsledcích doplňujících voleb do AS PřF OU. Konstatoval, že volby
proběhly korektně a nebyly k nim vzneseny žádné připomínky, které by bylo třeba řešit.
Marným uplynutím lhůt je výsledek volby považován za platný.

Vajgl upozornil, že podklady a dokumenty k volbám jsou umístěny na portálu v sekci
AS PřF věnované volbám.

Bod 2.: Návrh způsobu rozdělení finančních prostředků pro PřF – diskuze

Děkan Hradecký představil aktuální verzi způsobu rozdělování finančních prostředků
pro Přírodovědeckou fakultu OU. Dále informoval, že by rozpočet měl být na univerzitě
schválen v průběhu měsíce března. V návrhu metodiky PřF sleduje aktuální data, bude
reflektována metodika 17+, atd. Jedním z hlavních cílů bude udržení stávající skladby
studijních programů a kateder. Finální rozpočet bude nově stavěn nejen na sledování
počtu studentů.

Tajemník Bican informoval o proběhlé diskuzi vedoucích kateder s vedením OU k
nové metodice financování. Představil rozdělení příspěvků A+K. U příspěvku A dále
představil způsob rozdělení, kdy část příspěvku bude určena paušálně (4 mil. Kč –
hrubá částka před odvody P1 a P2) a druhá část příspěvku dle přepočtu s ohledem na
počty studentů. Dále informoval o návrhu přechodné formy jednoletého vyrovnávacího
období ”Korekční mechanismus roku 2020“, kdy polovina příspěvku bude stanovena
stejně jako v loňském roce a polovina podle návrhu metodiky, aby katedry měly možnost
na změnu metodiky rozdělení finančního příspěvku reagovat.

Děkan Hradecký zmínil, že je PřF OU průměrně v dlouhodobém růstu, ne však z
hlediska počtu studentů, kde je PřF ve fluktuačním pásmu do 10 % poklesu.

Tajemník Bican dále představil konkrétní modely rozdělení finančních příspěvků pro
rok 2020.

Žáček se dotázal, zda katedry, které mají úbytek studentů, budou reálně klesat i s
penězi nebo se finance přerozdělí z jiných kateder? Tajemník Bican potvrdil, že u nich
lze očekávat pokles.

Žáček J. opustil zasedání senátu (Pozn.: omluven kvůli zasedání Rady CIT).

Smolka se dotázal, zda se berou v potaz všechny živé studijní programy. Děkan
Hradecký komentoval, že katedra pro existenci potřebuje alespoň jeden studijní pro-
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gram.

Václavíková se dotázala, zda je částka 113 000 tis. Kč uvedena po odečtu priority
P1+P2. Tajemník odpověděl, že není. Příspěvek P1 není znám do schválení rozpočtu
na AS OU. Dále se Václavíková ještě jednou dotázala na rozklíčování postupu rozdělení
finančního příspěvku, což Bican zodpověděl. Další dotaz Václavíkové směřoval na
oblast, zda jsou v rozdělení příspěvků K zahrnuty všechny projekty. Děkan Hradecký
odpověděl, že ne.

Dušek se dotázal na budoucnost výše příspěvku A. Děkan Hradecký odpověděl, že
ministerstvo neplánuje zvyšovat finance na příspěvek A.

Mucha se zeptal na řešení výuky mezi katedrami. Tajemník Bican řekl, že problém se
řeší ve spolupráci se studijním oddělením; aktuálně existuje tabulka s počty studen-
tokreditů pro mezikatedrální výuku jednotlivých kateder za akademický rok 2018–2019,
dopočítávají se další roky zpětně a na základě těchto podkladů dojde k vyúčtování mezi
katedrami.

Nezval se dotázal, zda bude nějaké rozlišení na praktické semináře a přednášky?
Děkan Hradecký odpověděl, že je to složitější, kredity by se neuváděly, zůstalo by to
na počtu hodin. Václaviková reagovala, že by jí kredity přišly smysluplnější než počty
hodin.

Proběhla další diskuze.

Vajgl shrnul, že s ohledem na schválení rozpočtu na AS OU a při včasném předložením
materiálů pro AS PřF OU navrhne posunout březnové zasedání až na 30. 3.

Bod 3.: Různé

Karlický se dotázal na mobility. Zda se nevyvíjí příliš velký tlak na vedoucí/zaměstatnce
kateder na zajišťování výjezdů, protože stále jde v konečném důsledku o svobodnou
vůli konkrétního studenta. Pokud ale fakulta mobility chápe dlouhodobě jako strate-
gickou záležitost velkého významu, navrhl, aby mobility byly pro studenty povinné.
Děkan Hradecký komentoval návrh Karlického, že se do budoucna plánuje povinná
dlouhodobá stáž pro studenty doktorského studia. Bylo by vhodné zavést povinné
stáže i pro studenty nižších ročníku (Bc. a Mgr.), ale možná by hrozil úbytek studentů.

Karlický se dále dotázal senátorů, zda neví, co znamenal druhý bod programu posled-
ního jednání AS OU týkající se pana rektora a proč nebyli informováni senátoři fakultních
senátů. Václavíková jako člen AS OU vysvětlila, že se jednalo o materiál založený na
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anonymu a postrádající jakýkoliv konkrétní důkaz, navíc byl podle ní zcela zmatený,
doložen dokumenty týkajícími se jiné kapitoly jiných autorů. Protože návrh na tento bod
programu nebyl předložen řádně dle Jednacího řádu AS OU a protože to ani nespadá
do kompetence AS OU, domnívá se, že na zasedání neměl být vůbec do programu
zařazen. Tlumočila ale vysvětlení předsedkyně AS OU, která jej do programu zařadila
proto, aby nedocházelo ke spekulacím. Za sebe doplnila, že šíření takového obvinění
dalším senátorům by bylo zcela nevhodné s ohledem na jeho irelevantnost. Dále do-
plnila, že AS OU v rámci projednání tohoto bodu vyslechl předsedu Etické komise,
který poukázal na irelevantnost materiálu a absenci jakýchkoliv důkazových materiálů,
v rámci diskuse nebyly otázky.

Příští zasedání je plánováno na 30. 3. 2020.
Předseda ukončil zasedání v 14:35.

Zapsala: Denisa Višňovská
Verifikoval: Marek Vajgl
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