
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 9. 4. 2021

č. j. OU-OU-23024/31-2021

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

Zvaní hosté přítomni: Konečná
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 9. 4. 2020 v 13:02 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) Změna vyhlášených Podmínek přijetí ke studiu do akademického roku 2021/2022
– zrušení přijímacího řízení (dle legislativní výjimky, původní opatření děkana
č. 21/2020)

2) Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2021/2022
3) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený program zasedání.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 1: Změna vyhlášených Podmínek přijetí ke studiu do akademického roku
2021/2022 – zrušení přijímacího řízení (dle legislativní výjimky, původní opatření
děkana č. 21/2020)

Konečná představila dokument ve verzi, ve které byl předložen senátu. Zároveň ale
upozornila, že k dokumentu proběhla ještě diskuze s navržením úprav. Osvětlila, že
původním důvodem změny je zrušení přijímací zkoušky u oborů Geografie, což dovoluje
legislativní výjimka s ohledem na epidemii Covid. Právní oddělení nicméně doporučilo
zachovat limity počtu studentů zmíněné v původně schváleném dokumentu (které v
předložené formě dokumentu uvedeny nejsou) a úpravou – odebráním Čl. 2 odst 2).

Proběhla krátká diskuze k formulaci usnesení. Dokument bude schválen s doplněním
níže uvedených změn definovaných v usnesení.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje změnu vyhlášených podmínek pro přijetí ke studiu
do akademického roku 2021/2022, se zachováním údaje o nejvyšším možném počtu
přijímaných uchazečů, s vynecháním článku 2. odst. 2).
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 2: Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok
2021/2022

Konečná představila dokument. Osvětlila, že dochází ke změně Řádu přijímacího
řízení ve smyslu doplnění mechanismu dodatečného přijímacího řízení. Po konzultaci
s právním oddělením a na Studijní komisi OU odpovídá charakter plánovaného procesu
spíše dodatečnému přijímacímu řízení než procesu prodloužení lhůty pro podávání
přihlášek. Proto bylo doporučeno, aby byl dodatek vydán jako dodatečné přijímací
řízení.

Oproti předloženém dokumentu je tedy předkládán dokument, kde došlo k úpravě
terminologických pojmů bez dopadu na významovou část dokumentu.

Předseda doporučil, aby byl upravený dokument předložen jako dodatečný podklad
nahrazující předchozí dokument.
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Usnesení: AS PřF OU schvaluje projednání terminologicky pozměněného podkladu
ohledně dodatečného přijímacího řízení do akademického roku 2021/2022.
Pro: 18. Proti: 0. Zdrželi se: 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje dodatečné přijímací řízení do vybraných studijních
programů pro akademický rok 2021/2022.
Pro: 18. Proti: 0. Zdrželi se: 1.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 3: Různé

Karlický informoval, že se za předsedu účastnil jednání vedoucích kateder a zdůraznil
dva body: a) pan děkan informoval, že OU podmínila IRP schválením Strategického
plánu, takže možná bude Strategický plán zařazen na dřívější zasedání senátu, než
bylo plánováno; b) všichni vedoucí kateder se shodli na zapracování úpravy rozdělení
finančních prostředků, který tedy bude předán senátu k projednání v nejbližší době.
Předseda doplnil, že se očekává projednání rozpočtu na zasedání 23. 4.

Příští zasedání je plánováno na 23. dubna 2021.
Předseda ukončil zasedání v 13:30.

Zapsal a verifikoval: Vajgl
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