
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 23. 4. 2021

č. j. OU-30787/31-2021

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

Zvaní hosté přítomni: Bican, Hradecký, Ševčík
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 23. 4. 2020 v 13:01 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. Dodal, že dostal přes proděkanku Konečnou
žádost o posunutí termínu přijímací zkoušky Bc. programu Chemie kvůli nově vzniklé
povinnosti studentů předkládat negativní antigenní test. V diskuzi byly provedeny
opravy gramatických chyb.

Navržený program jednání:

1) Úprava termínu písemné přijímací zkoušky Bc. studijní program Chemie pro
akademický rok 2021/2022

2) Podmínky přijetí ke studiu pro Dr. studijní program ”Politická a ekonomická ge-
ografie“ do akademického roku 2021/2022

3) Pravidla rozdělení příspěvku a dotace PřF OU pro rok 2021 a schvalování rozdělení
příspěvku PřF pro rok 2021

4) Různé
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Usnesení: AS PřF OU schvaluje projednání dodatečného podkladu pro změnu termínu
konání přijímací zkoušky pro Bc. studijní program Chemie a také schvaluje upravený
program jednání.
Pro: 20. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 1: Úprava termínu písemné přijímací zkoušky Bc. studijní program Chemie
pro akademický rok 2021/2022

Předseda opětovně informoval, že kvůli povinnosti studentů předkládat u přijímací
zkoušky negativní antigenní test a relativně blízkému termínu přijímací zkoušky Bc.
programu Chemie dostal žádost od Davida Kožušníka (Studijní oddělení PřF) a Petry
Konečné o posun termínu přijímací zkoušky (viz přiložené podklady).

V diskuzi nezazněly žádné poznámky.

Usnesení: Usnesení: Usnesení: AS PřF OU schvaluje změnu termínu konání přijí-
mací zkoušky pro Bc. studijní program Chemie pro akademický rok 2021/2022 dle
předloženého dodatku č. 4 k Opatření děkana č. 21/2020.
Pro: 20. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 2: Podmínky přijetí ke studiu pro Dr. studijní program ”Politická a eko-
nomická geografie“ do akademického roku 2021/2022

Předseda otevřel diskuzi.

Dušek poznamenal, že text se zřejmě přebírá z šablony pro více studijních oborů,
protože obsahuje zbytečné informace, které se na aktuálně předloženou variantu nevz-
tahují. Děkan ozřejmil, že informaci předá dále a případné nerelevantní části budou
odstraněny. Ševčík doplnil, že podklad byl dodán až nyní z toho důvodu, že se jedná o
nový doktorský studijní program.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studi-
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jního programu ”Politická a ekonomické geografie” pro rok 2021/2022.
Pro: 20. Proti: 0. Zdrželi se: 1.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 3: Pravidla rozdělení příspěvku a dotace PřF OU pro rok 2021 a schvalování
rozdělení příspěvku PřF pro rok 2021

Ženka hned na začátku projednávání bodu požádal o slovo a vrátil se k oblasti pub-
likujících akademiků. Shrnul, že retroaktivní zavedení takového kritéria považuje za
nepřípustné. Také řekl, že se nejedná o dobrou manažerskou praxi.

Děkan uvedl, že nutnost publikovat je zřejmá už dlouhou dobu a nejedná se o žádné
překvapení z pohledu požadavků od vedení na zaměstnance. Obdobně by se mohlo
uvažovat, že retrospektivně je zavedeno i DKRVO atp. Důvodem k zavedení tohoto
kritéria na úrovni OU je potřeba zajistit personální zabezpečení studijních programů
a předmětů, což je třeba dokládat i publikacemi. Zmínil také, že očekával, že vedení
dostane možnost nejdříve problematiku představit.

Předseda se omluvil, očekával na začátek diskuze nějakou technickou poznámku.
Předal slovo vedení PřF a požádal o představení dané problematiky.

Děkan uvedl problematiku potřeby naplnění minimálních počtů studentů na fakultě nově
daných univerzitou, kdy hrozí zásadní pokles rozpočtu PřF. Proto vedení PřF usoudilo,
že je vhodné zavést obdobný mechanismus na úrovni kateder, a to co nejdříve.

Tajemník PřF představil nové rozdělení indikátoru A z metodického pohledu.

Následovala diskuze k obecné metodice.

Ženka znovu zdůraznil, že považuje za problém pětiletou retroaktivitu. Zdůraznil, že za
sebe by toto pravidlo chtěl zavést až do budoucnosti. Určití zaměstnanci se specializují
na určité oblasti, aby dosáhli špičkového výkonu. Pokud všichni musí alespoň trochu
publikovat, tak nebudou dosahovat takové výkonnosti.

Děkan řekl, že se nejedná o vynucení velkého počtu publikací, ale alespoň o minimální
počet publikací za pětileté období, aby nebyl problém v garanci předmětů. Neměří
se počet publikací vyjma minimálního požadovaného počtu. Výkonnost se hodnotí v
jiných částech rozpočtu.

Václavíková se znovu dotázala, proč je nutné brát data tak moc zpětně, že žádala, aby
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se projevil i nově nastoupivší zaměstnanec, který ihned publikuje. Tajemník odpověděl,
že dotazem na vedení OU zjistil, že není možno získat novější data o publikačních
výstupech k vyhodnocení než dva roky zpětně, a zároveň z odpovědi rektorátního
pracovníky zodpovědného za extrakci těchto dat vyplynulo, že dílčí úprava parametrů
má marginální vliv na výsledky a proto bylo pro přehlednost zachováno stejné nastavení
parametrů jako v metodice univerzitní.

Václavíková se dotázala, zda je možno získat požadovaný počet studentů daných
OU/PřF s ohledem na demografickou situaci. Bican ozřejmil, že růst počtu studentů
se týká zejména PřF a FF (u ostatních fakult je požadovaný nárůst nižší), který čerpají
více financí z A, než jaký mají podíl studentů. Děkan doplnil, že to vzniklo jaklo tlak
od univerzity. Ohledně demografických křivek se očekává drobný nárůst studentů.
Zdůraznil, že v této situaci jsou všechny univerzity a je proto třeba získávat další
studenty vhodnou nabídkou studijních oborů.

Václavíková se zeptala, co se stane, pokud katedry limit nenaplní? Bican řekl, že
přesný mechanismus nebyl vytvořen, ale může to mít na tyto katedry finanční dopad.
Děkan doplnil, že se bude hledat nějaký rozumný kompromis, aby nevznikla fakulta
dvou kateder. Ale zatím se primárně snaží působit na vedoucí kateder, aby se pokusili
zajistit naplnění limitů pomocí strukturálních změn a vhodnou prací programových rad.

Dušek se dotázal, zda se v metodice rozpočtu nezdůrazňují marginality při hodnocení,
které ve výsledku reprezentují minimální částky. Bican řekl, že si to uvědomuje. Řekl,
že pro příští rok to možná bude trošku upraveno. Děkan řekl, že se jedná také o
symbolický nástroj, aby bylo zdůrazněno, které oblasti jsou důležité.

Tajemník se vrátil k rozpočtu a představil konkrétní návrh rozdělení finančního příspěvku
pro rok 2021.

Předseda žádal o vyjádření Ekonomické komise. Mucha konstatoval, že EK podklady
projednala přijala dvě usnesení: I) EK doporučuje materiály k projednání a ke schval-
ování v AS PřF; II) EK do budoucna doporučuje zvážení částečné relativizace některých
parametrů v části K podle velikosti katedry (např. v oblasti internacionalizace).

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložené rozdělení finančních prostředků PřF pro
rok 2021.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 1.
Usnesení bylo schváleno.
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Tajemník doplnil, že zkusí ohledně bodu II) vyjádření EK přijít v dalším roce s nějakým
návrhem. Děkan doplnil, že to může mít poměrně zásadní dopady celouniverzitně.

Bod 4: Různé

Děkan informoval, že s ohledem na nutnost mít schválený Strategický plán PřF kvůli
čerpání IRP bude nutno jej co nejdříve schválit. Předseda se s děkanem domluvili na
schvalování na zasedání v předběžném termínu 7. 5. 2021; na základě domluvy z
dřívějška pozve i senátory z nově zvoleného senátu.

Vajgl se dotázal, zda se plánuje nějaký ucelený seznam e-mailů podpory typu HelpDesk,
protože těch e-mailů je již spousta, některé jsou uvedeny v portálu v sekci HelpDesk
CIT, ale některé tam nejsou (např. e-mail na podporu e-learningu). Děkan přislíbil
zpracování.

Červeň se dotázal, zda jsou akademici VŠ zařazeni do prioritní skupiny očkování.
Děkan řekl, že univerzity měly obecně příslib přístupových kódů do systému očkování,
ale situace se od té doby nikam nepohnula a univerzity zřejmě z důvodu nedostatku
vakcín tyto kódy ani nedostanou.

Příští zasedání je plánováno na 7. května 2021.
Předseda ukončil zasedání v 14:45.

Zapsal a verifikoval: Vajgl
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