
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 26. 2. 2021

č. j. OU-14380/31-2021

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

Zvaní hosté přítomni: Drobík (za Konečnou), Hradecký
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 26. 2. 2021 v 13:05 v prostředí MS Teams
předsedou Dr. Vajglem, který přivítal senátory a přítomné hosty. Informoval o způsobu
vedení zasedání on-line.

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

Navržený program jednání:

1) Podmínky pro dodatečné přijímací řízení Mathematics (česká/anglická mutace)
2) Informace o konci volebního období AS PřF OU
3) Volby pro nové funkční období AS PřF
4) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený program zasedání.
Pro: 16. Proti: 0. Zdrželi se: 1.
Usnesení bylo schváleno.
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Předseda informoval, že pozvaná proděkanka Konečná se omluvila a navrhla účast
proděkana Drobíka. Předseda navrhl hlasování o možnost vystoupení pana proděkana
na zasedání.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje vystoupení proděkana Drobíka na zasedání AS PřF
OU.
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 1: Podmínky pro dodatečné přijímací řízení Mathematics (česká/anglická
mutace)

Předseda vysvětlil, že podklad byl dodán v CZ a EN mutaci ve stanovené lhůtě. Později
si ale všiml, že se mu nedaří stáhnout podklad ve verzi CZ z portálu; proto tento podklad
opětovně nahrál a považuje jej za dodatečně předložený. Proto žádá o jeho schválení.

Usnesení: AS PřF schvaluje projednání dodatečně předloženého materiálu na zasedání
AS PřF OU - Podmínky dodatečného přijímacího řízení (CZ).
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Předseda AS požádal o vyjádření proděkana Drobíka.

Proděkan vysvětlil motivaci k posunu termínu – zejména jde o posunutí relevantních
termínů pro studenty, kteří nyní dokončují studium.

V diskuzi nepadly žádné poznámky.

Usnesení: AS PřF schvaluje dodatečné podmínky pro přijetí ke studiu do studijních
programů Mathematics 2021-2022.
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 2: Informace o konci volebního období AS PřF OU

Předseda informoval, že Zákon č 188/2020 Sb. v §7 odst. 2 stanovuje podmínky
ukončení funkčního období senátů s ohledem na nouzový stav. Byl vznesen dotaz na
MŠTV, ze kterého vyplývá, že funkční období senátu PřF OU skončí k 22. květnu 2021.

Pan děkan informoval, že s ohledem na důležitost Strategického záměru OU a Strate-
gického záměru PřF navrhuje, že by Strategický záměr PřF byl předložen až senátu
nadcházejícímu.

Následně proběhla krátká diskuze. Z jejího závěru předseda upřesnil, že v případě, že
by se projednávaly zásadní věci, pozve na zasedání senátu i budoucí senátory vzešlé
z právě probíhajících voleb.

Bod 3: Volby pro nové funkční období AS PřF

Předseda požádal o vyjádření předsedu volební komise Smolku.

Smolka informoval, že volby probíhají korektně a žádné námitky nebyly vzneseny.

Bod 4: Různé

Karlický vznesl dotaz, že v červnu 2020 byl probírán okruh P rozpočtu s doporučením
Ekonomické komisi AS PřF OU, že by mohla být seznámena a představit, jak byl tento
problém dořešen. Předseda přislíbil dotaz na Ekonomickou komisi. Děkan řekl, že se
připravuje a senátům bude předložena výroční zpráva, kde budou tyto věci zmíněny.
Dále informoval, že letos dostaly PřF fakulty přímo P, které bude součástí rozdělování
příspěvků.

Nezval se dotázal na evidenci příchodů/odchodů senátorů v průběhu jednání. Předseda
řekl, že přímo není jednoduše schopen sledovat příchody/odchody senátorů; požádal
o informaci do chatu o příchodech a odchodech. Ferdiánová doplnila, že systém MS-
Teams to umí nějakým způsobem exportovat.

Doplněno předsedou: Byl stažen seznam přihlášení/odhlášení, informace z něj budou
začleněny do zápisu.

Příští zasedání je plánováno na 26. března 2021.
Předseda ukončil zasedání v 13:37.

Zapsal a verifikoval: Vajgl
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