
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 6. 4. 2020

č. j. OU-23328/31-2020

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

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

Další hosté: Ševčík (proděkan PřF)

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 6. 4. 2020 v 13:05 předsedou Vajglem.
Předseda na začátku jednání objasnil:

• Jednání se nahrává pro účely tvorby zápisu. Po schválení zápisu bude nahrávka
smazána.

• Forma hlasování bude probíhat zápisem do chatu. V případě tajného hlasování
bude tento bod odložen na další zasedání.

• Pavel Smolka se může v schůzce vyskytovat dvakrát z důvodu přenosu pro veře-
jnost na místnosti A125.

• Účastníci zasedání budou mít ztlumené mikrofony, v případě žádosti o slovo toto
ztlumení vypnou.

Program jednání:

1) Podmínky přijímacího řízení 2020-2021 pro doktorské studium
2) Zpráva o hospodaření 2019
3) Různé
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Usnesení: AS PřF schvaluje program zasedání AS PřF 6.4.2020 v předloženém znění.

Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Dva hlasy z chatu jsou označeny jako neplatné - Pavel Smolka má duplicitní připojení
(jeho hlasování započítáno jen jednou), Denisa Višňovská se připojila po ukončení
hlasování při sčítání hlasů.

Předseda uvedl, že bohužel kolega Ševčík, který má vystoupit v rámci bodu 1) ještě
řeší technické potíže, a proto budeme začínat bodem č. 2.

Bod 2.: Zpráva o hospodaření 2019

Bican představil předloženou zprávu a stručně okomentoval její jednotlivé části.

V průběhu představení se připojil proděkan Ševčík.

Nováček se zeptal na nárůst nákladů u služeb. Bican osvětlil, že se zřejmě jedná
o větší množství činností, které probíhaly na fakultě PřF.

J. Žáček se ptá na FPP - že se plánuje použít FPP na investice. Je odhad, kolik
procent se použije? Bican odpověděl, že se zatím neví, protože se nezná celková
cena rekonstrukce. Ale odhad je, že z fakultního FPP se odhaduje většina (75 %)
k převedení na FRIM a jejich využití pro rekonstrukci. Na katedrální FPP se sahat
nebude, s možnou výjimkou u kateder, kterým se bude kupovat vybavení do místností
(KMA, KIP).

J. Žáček vznesl dotaz, odkud se budou brát finance, pokud FPP fakulty nebude stačit.
Bican odpověděl, že se bude žádat OU, resp. ostatní fakulty.

Vajgl se dotázal, zda tento podklad projednávala Ekonomická komise. Mucha odvětil,
že Ekonomická komise tento podnět neprojednávala.

Usnesení: AS PřF schvaluje Zprávu o hospodaření fakulty za rok 2019.
Pro: 20. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 1.: Podmínky přijímacího řízení 2020-2021 pro doktorské studium

Vajgl poprosil o schválení vystoupení proděkana Ševčíka na zasedání AS PřF.

Usnesení: AS PřF schvaluje vystoupení proděkana doc. Ševčíka
Pro: 20. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Předseda předal slovo proděkanu Ševčíkovi.

Ševčík řekl, že se jedná o standardní schválení podmínek pro přijímací zkoušky do
doktorského studia. U předkládaných oborů se očekávalo přijímání dle nové akreditace,
ale protože by se to zřejmě nestihlo, tak se přijímá do akreditace staré. Studenti mají
stále možnost ukončit studium ve standardní době studia. Zmínil posunutí termínu
přijímacího řízení.

Dušek má formální poznámku, že jsou první dva odstavce u sekce o uznávání zahraničních
studií stejné. Ševčík řekl, že se jedná o formální pochybení a bude upraveno. Požádal
také o opravení obratu ”fyzicko-geografické” na ”fyzickogeografické”.

Václavíková upozornila na špatné datum schválení dokumentu akademickým senátem.
Bude upraveno.

Usnesení: AS PřF schvaluje předložené podmínky přijímacího řízení pro doktorské
studijní obory programu Geografie.
Pro: 20. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 3.: Různé

Konečná prezentovala informace o současném stavu s ohledem na studijní oblast.

Z oblasti přijímacího řízení budou AS PřF předloženy podmínky dodatečného přijí-
macího řízení, a také (bude-li třeba) návrh změn podmínek u přijímacích zkoušek již
schválených, které se nebudou konat kvůli současné situaci. Mucha se dotázal, že
termíny v polovině května bude zřejmě nerealizovatelné. Konečná sdělila, že aktuálně
záleží na uvolňování současných omezení, ale spíše očekává, že se tyto přijímací
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zkoušky v tomto termínu konat nebudou.

Z oblasti studia – pro studenty, kteří nejsou v závěrečných ročnících, proběhne změna
harmonogramu, tj. prodloužení zkouškového období do 31. 8. Předměty, u kterých to
lze, proběhne výuka distančně. U předmětů, kde to nelze, bude požadovaná prezenční
výuka odučena po ukončení současných omezení přístupu do budov; dostatečný počet
termínů zkoušek u takových předmětů bude muset být stanoven i po ukončení této
dodatečné prezenční výuky. J. Žáček měl upřesňující dotaz na dodatečné zapsání
zápočtu. Škrabánková se zeptala, zda je znám oficiální termín oznámení těchto změn.
Konečná řekla, že pokud to půjde, tak ideálně ještě před velikonocemi. Vajgl se dotázal
na rozpor mezi formou distančního ukončení předmětu oproti informaci ukončení před-
mětu v popisu předmětu. Konečná doporučila, aby se tyto informace rozesílaly stu-
dentům s tím, že se jedná o vynucenou změnu v požadavcích a tato změna musí být
archivována na katedře. Škrabánková doplnila, že u nich na katedře archivuje všechny
hromadné e-maily tajemnice.

Z oblasti studia pro studenty závěrečných ročníků – studenti, kteří nebudou moci ukončit
předmět distanční formou, se budou muset přihlásit na srpnový termín státních zk-
oušek (SZZ). U praxí existuje náhradní způsob dokončení praxí přes tzv. „portfolia“.
Učitelské studijní programy budou mít prodloužené zkouškové období do konce dubna.
Závěrečné práce se budou odevzdávat formálně ve stanoveném termínu, ale na žá-
dost a po konzultaci s vedoucím práce a s vedoucím katedry lze termín odevzdání
posunout tak, aby se stihl vypracovat oponentský posudek. Práce se budou odevzdá-
vat elektronicky do systému DIPL2 a studenti mají povinnost o vložení práce explicitně
informovat vedoucí práce. Bude existovat způsob pro elektronické přihlašování ke
SZZ. Samotné konání SZZ bude zřejmě možno distančně, kdy bude pořízen záznam,
ale zároveň Konečná dodala, že zajistit takovou formu konání SZZ bude velmi složité.
Termíny SZZ mají být podle návrhu zákona zveřejněny nejpozději 15 dní před jejím
konáním, proto se budou termíny vypisovat, až bude jasné, jak se všechno posune.
Případné existující vypsané termíny SZZ v konfliktu s omezeními bude nutno zrušit.
Václavíková se zeptala, zda se bude finálně muset odevzdávat i tištěná verze práce.
Konečná řekla, že ne, že stačí elektronická verze, a to i pro srpnové státnice. Zelenka
se dotázal na distanční formu státnic - je už nějaký návrh, jak to bude realizováno?
Konečná odpověděla, že je tam několik problémů, například jak zajistit, že je výkon
studenta jeho vlastní; řešením by byla vlastní místnost, ale i zde je spousta technick-
ých problémů, jak to realizovat. Václavíková potvrdila, že tento způsob chápe jen jako
krizové řešení. Červeň se dotázal na požadavky na závěrečné práce – když nemohou
studenti dokončit experimenty v laboratoři, jak to řešit? Konečná řekla, že tohle záleží
na vedoucím práce a garantovi programu, protože stav i téma práce jsou individuální.
Také řekla, že pokud přijde žádost na změnu zadání práce s ohledem na tento stav,
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bude zadání upraveno bez úhrady tak, aby se práce dala odevzdat v termínu. Další
variantou může být zpřístupnění laboratoří pro individuální přístup atp.

Malina se dotázal na vyplácení ubytovacích stipendií? Předseda požádal o vyjádření
Konečnou. Konečná řekla, že stipendia se řeší centrálně na univerzitní úrovni a bližší
informace nemá. Předseda přislíbil dotaz na vedení PřF.

Příští zasedání je plánováno na 27. 4. 2020.
Předseda ukončil zasedání v 14:10.

Zapsala: Marek Vajgl
Verifikoval: Marek Vajgl
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