
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 26. 10. 2020

č. j. OU-83415/31-2020

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

Zvaní hosté přítomni: Konečná (proděkanka PřF)
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 22. 6. 2020 v 13:04 v prostředí MS Teams
předsedou Dr. Vajglem, který přivítal senátory a přítomné hosty. Informoval o způsobu
vedení zasedání on-line.

Informoval také o ukončení členství v AS PřF na vlastní žádost kolegyní Demjanovičovou.

Představil program jednání AS PřF OU a předložil jej ke schválení beze změn.

Navržený doplněný program jednání:

1) Podmínky přijímacího řízení 2021/2022
2) Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics 2021/2022
3) Akreditační spisy Informatika NMgr prezenční
4) Akreditační spis Informatika NMgr kombinovaná
5) Nominace delegáta do Rady vysokých škol pro funkční období 2021-2023
6) Doplňující volby do studentské komory AS PřF
7) Volby pro nové funkční období AS PřF
8) Různé

Usnesení: AS PřF schvaluje program zasedání.

1

Ostravská univerzita / 30. dubna 22 / 701 03 Ostrava / Česká republika

telefon: +420 597 092 100

www.osu.cz



Akademický senát

Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 1: Podmínky přijímacího řízení 2021/2022

Konečná představila předložený dokument. Informovala také, že ani letos se nepo-
dařilo prosadit termín přihlášek ke studiu na konec března. Avizovala také, že v pří-
padě potřeby budou předloženy podmínky dodatečného přijímacího řízení tak, aby bylo
možno tyto podmínky schválit v AS co nejdříve.

J. Žáček se dotázal na dokládání příloh podmínek pro přijímací řízení on-line. Konečná
řekla, že některé věci lze poslat. Jinak je problém, že uchazeči nemají konta. V bu-
doucnu budou využívány e-maily.

Vajgl se dotázal, že zatím se počítá s tím„ že uchazeč na přijímací zkoušku do školy
přijít musí. Konečná potvrdila, že zatím je to tak, i s ohledem na to, že převažuje výběr
uchazečů bez přijímacích zkoušek.

AS PřF také doporučuje doplnit název v dokumentu tak, aby bylo na první pohled
zřejmé, pro jaký rok se dané podmínky pro přijetí vztahují.

Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky přijetí ke studiu 2021/2022.
Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 2: Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics
2021/2022

Konečná opět stručně představila dokument a zkušenosti z předchozího roku.

Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Math-
ematics 2021/2022
Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 3: Akreditační spisy Informatika NMgr prezenční

Konečná upřesnila, že se jedná o studijní program ”Aplikovaná informatika”. Dále
stručně opět představila předložený akreditační spis.

Na základě diskutujících (zejm. Václavíková, J. Žáček, Červeň, Ferdiánová, Karlický)
má AS PřF několik připomínek k programu:

• U předmětů se objevuje, že se hodnotí na stupnici 1/2/3/4, což již není správně
(např. str. 23).

• Vyučovací a hodnotící metody se musí vybírat z hodnot, které k sobě mají
přiřazené kódy - např. str. 23).

• U některých předmětů nesedí (textové) požadavky na studenta s hodnotícími
metodami.

• Zkontrolovat text po gramatické stránce (překlepy).
• U některých předmětů doporučená literatura nekoresponduje s náplní předmětu.
• Neuvádět odkaz na konkrétní článek (číslování) Studijního a zkušebního řádu,

stačí obecná formulaci s odkazem na Studijní a zkušební řád OU.
• Zkontrolovat předměty se dvěma garanty, zda jsou opravdu nezbytní.
• Zkontrolovat možnost aktualizace (staré) literatury, je-li to možné.
• U předmětu INFS1/2 je garantem kolega Žáček, který není docentem, což je

v rozporu s pravidly NAU - str. 11); zdůvodnit výjimku v sebehodnotící zprávě,
nebo změnit garanta, nebo změnit charakter předmětu.

• V přehledu řešených grantů (str 162) jsou spíše týmy než samotný řešitel/spoluře-
šitel.

Usnesení: AS PřF bere na vědomí předložený spis Aplikovaná Informatika NMgr
prezenční.
Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 4: Akreditační spis Informatika NMgr kombinovaná

AS zhodnotil, že u tohoto dokumentu jsou relevantní všechny připomínky uvedené
v předchozím bodu diskuze (viz výše).

Usnesení: AS PřF bere na vědomí předložený spis Aplikovaná Informatika NMgr
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kombinovaná.
Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 5: Nominace delegáta do Rady vysokých škol pro funkční období 2021-
2023

Předseda ozřejmil, že na základě výzvy předsedkyně AS OU je třeba, aby AS PřF OU
jmenoval zástupce za PřF OU do Rady vysokých škol.

Nejdříve se zeptal na kandidáty. Oznámil, že za sebe navrhuje (s jeho souhlasem)
Petra Bujoka z KIP.

Dále se otevřela diskuze o způsobu hlasování, protože hlasování musí být tajné. Sená-
toři následně diskutovali variantu realizace tajného hlasování tak, aby bylo v souladu
s Jednacím řádem AS PřF OU.

Nakonec se po diskuzi senátoři shodli na následující variantě:

Usnesení: AS PřF schvaluje jako náhradní formu tajného hlasování ohledně člena do
RVŠ následující postup:
”Na vrátnici budovy A bude k dispozici volební urna v termínu od 27. 10. 10:00 do
5. 11. 14:00.
Urna bude poskytnuta pod dohledem nejméně 3 senátorů a bude zkontrolována její
validita.
Do urny bude smět senátor vložit hlasovací lístek s označením PRO/PROTI/ZDRŽUJI
SE po předložení zaměstnanecké karty/studentského průkazu nebo občanského prů-
kazu. Vrátná zaznamená vhození lístku na seznamu oprávněných hlasujících.
Po uplynutí termínu bude urna pod dohledem nejméně 3 senátorů, hlasy budou sečteny
a usnesení bude vyhodnoceno.
Usnesení je formulováno jako: ’AS PřF deleguje dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu
Rady vysokých škol jako člena Rady vysokých škol pro funkční období 2021 - 2023
Petra Bujoka.’”
Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Předseda doplnil, že o průběhu a výsledku hlasování bude sepsána krátká zpráva a vše
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bude prezentováno na dalším zasedání.

Poznámka 2020-11-06: Usnesení bylo schváleno (18 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 hlas
neodevzdán), zápis z tajného hlasování je přílohou zápisu v pokladech na portálu OU.

Bod 6: Doplňující volby do studentské komory AS PřF

Smolka jako předseda Volební komise shrnul, že se přihlásil jeden kandidát; aktuálně
běží lhůty pro podání rozporu, následně proběhnou volby.

Vajgl doplnil, že protože odstoupili dva studenti, ale přihlásil se jen jeden, ani po
proběhnutí voleb nedojde k obsazení všech míst v kurii studentů.

Bod 7: Volby pro nové funkční období AS PřF

Smolka avizoval, že volební komise navrhuje dnes projednání harmonogramu voleb do
AS PřF. Dále obecně představil harmonogram. Zmínil, že u předloženého dokumentu
nebyl doplněn čas, který bude doplněn.

Zdůraznil, že členové volební komise nemohou kandidovat. Proto je třeba zavčasu
vyřešit náhradu členů volební komise, kteří budou kandidovat v nadcházejících volbách.

Předseda ozřejmil, že se jedná o dodatečně předložený dokument a proto požádal
o schválení jeho projednání na zasedání AS PřF.

Usnesení: AS PřF schvaluje projednání dodatečného podkladu - Harmonogramu řád-
ných voleb do AS PřF OU.
Pro: 15. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Mucha upozornil na přebytečné slovo ”doplňujících” v harmonogramu. Bude upraveno
na ”řádných”.

Předseda avizoval, že schválení dokumentu bude realizováno per-rollam. Také znovu
vyzval senátory, aby zvážili své členství ve volební komisi s ohledem na kandidování
v nadcházejících volbách.
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Bod 8: Různé

Nebyla předložena žádná připomínka k projednání.

Příští zasedání je plánováno na 23. listopadu 2020. Předseda upozornil na očekávané
hlasování per-rollam.
Předseda ukončil zasedání v 14:46.

Zapsal a verifikoval: Vajgl
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