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Akademický senát 

č. j.: OU-79166/31-2021  

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 23. června 2021 

 
Přítomni: Eva Bílková, Petr Bujok, Radek Dušek, Věra Ferdiánová, Lucia Hýllová, František 
Karlický, Marek Malina, Martin Mucha, Alexandr Nováček, Hana Sezimová, Simona Šťastná, 
Zuzana Václavíková, Marek Vajgl, Tomáš Zelenka, Jaroslav Žáček 
 
Hosté: Jan Hradecký (děkan), Jan Ševčík (proděkan) 
 
Omluveni: Vladimír Bradáč, Michaela Drgová, Petr Kočárek, Petr Raunigr, Martin Žáček 
 
Nepřítomni: - 
 
Zasedání bylo zahájeno 23. 6. 2021 v 9 hodin v místnosti M427. Předseda Karlický přivítal 
přítomné senátory v počtu 14 a hosty. Místopředseda Mucha oznámil, že z jednání bude 
pořizován záznam pro účely tvorby zápisu a následně bude záznam smazán. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 
- Představení senátorů 
- Volba zapisovatele 
- Zřízení pracovních komisí AS PřF OU 
- Podmínky přijetí ke studiu do Ph.D. programů (dodatečné přijímací řízení) 
- Termíny zasedání AS PřF OU pro akademický rok 2021/22 
- Různé 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 14 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
Předseda AS PřF pověřil (dle čl. 6 Jednacího řádu AS PřF) rolí zapisujícího pro toto zasedání 
Dr. Martina Muchu, který souhlasil. 
 
 
2. Představení senátorů 
 
Proběhlo krátké představení všech senátorů, kdy tito uvedli také své výukové a vědecké 
zaměření. 
 
9:13 přišel Dušek. 
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3. Volba zapisovatele 
 
Podle Článku 19, bod 7, AS PřF může ze svých členů zvolit zapisovatele. Proběhla krátká 
diskuse, na jejímž základě byla na funkci zapisovatele navržena Mgr. Šťastná (navrhla 
Hýllová), která kandidaturu přijala. Následně proběhlo hlasování. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje jako svého zapisovatele Simonu Šťastnou. 
 
Hlasování: pro 14 – proti 0 – zdrželo se 1, usnesení bylo přijato 
 
 
4. Zřízení pracovních komisí AS PřF OU 
 
Podle čl. 7 Jednacího řádu AS PřF může usnesením zřídit jako své́ poradní orgány komise, 
určit jejich složení a vymezit jejich úkoly. Členové́ komise si ze svých řad zvolí předsedu. 
Volební komise je ustanovena v čl. 5 Volebního řádu AS PřF. 
 
Z diskuze na minulém zasedání vyplynuly návrhy na zřízení Ekonomické komise, Legislativní 
komise a Volební komise. Proběhla krátká diskuse, další komise nebyly navrženy.  
 
Předseda vyzval senátory, aby podávali návrhy na členy Ekonomické komise. 
 
Václavíková vyzvala studenty k účasti v ekonomické komisi a vysvětlila jim hlavní účel EK. 
 
Ekonomická komise AS PřF OU 
Návrhy na složení:  
 
Nováček (navrhovatel Hýllová) – kandidaturu přijal 
Dušek (navrhovatel Karlický) – kandidaturu přijal 
Ferdiánová (navrhovatel Václavíková) – kandidaturu přijala 
Mucha (navrhovatel Václavíková) – kandidaturu přijal 
Žáček Jaroslav (navrhovatel Vajgl) – kandidaturu přijal 
Bílková (navrhovatel Hýllová) – kandidaturu přijala 
 
Proběhlo hlasování o zřízení Ekonomické komise ve výše uvedeném složení. 
 
Usnesení: AS PřF zřizuje ekonomickou komisi AS PřF ve složení Bílková, Dušek, Ferdiánová, 
Mucha, Nováček, Žáček Jaroslav. 
 
Hlasování: pro 14 – proti 0 – zdrželo se 1, usnesení bylo přijato 
 
Předseda vyzval k podávání návrhů na členy Volební komise. Zároveň uvedl, že zřízení této 
komise je urgentní, jelikož je nutné řešit nástup náhradníka v kurii studentů. 
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Volební komise AS PřF OU 
Návrhy na složení:  
 
Malina (navrhovatel Vajgl) – kandidaturu přijal 
Václavíková (navrhovatel Ferdiánová) – kandidaturu přijala 
Vajgl (navrhovatel Ferdiánová) – kandidaturu přijal 
Zelenka (navrhovatel Václavíková) – kandidaturu přijal 
Sezimová (navrhovatel Zelenka) – kandidaturu přijala 
 
Proběhlo hlasování o zřízení Volební komise ve výše uvedeném složení. 
 
Usnesení: AS PřF zřizuje volební komisi AS PřF ve složení Malina, Václavíková, Vajgl, Zelenka 
a Sezimová. 
 
Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
Předseda vyzval k podávání návrhů na členy Legislativní komise. 
 
Legislativní komise AS PřF OU 
Návrhy na složení:  
 
Hýllová (navrhovatel Nováček) – kandidaturu přijala 
Karlický (navrhovatel Ferdiánová) – kandidaturu přijal 
Vajgl (navrhovatel Bujok) – kandidaturu přijal 
Bujok (navrhovatel Žáček J.) – kandidaturu přijal 
Bílková (navrhovatel Sezimová) – kandidaturu přijala 
 
Proběhlo hlasování o zřízení Legislativní komise ve výše uvedeném složení. 
 
Usnesení: AS PřF zřizuje legislativní komisi AS PřF ve složení Bílková, Bujok, Hýllová, 
Karlický, Vajgl. 
 
Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
Předseda vyzval nově zřízené komise k prvnímu krátkému setkání a volbě předsedů ihned po 
zasedání AS PřF. 
 
 
5. Podmínky přijetí ke studiu do Ph.D. programů (dodatečné přijímací řízení) 
 
Předseda zahájil jednání o předloženém dokumentu a na úvod dal slovo proděkanu Ševčíkovi. 
Ten v krátkosti dokument představil. Následně předseda konstatoval, že Vajgl poslal své 
připomínky předem. Všechny připomínky byly vypořádány a v dokumentu byly dle těchto 
připomínek provedeny úpravy. 
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Proběhlo hlasování o předloženém dokumentu. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro přijetí do doktorských studijních programů v rámci 
dodatečného přijímacího řízení 2021/2022 po zapracování připomínek senátorů. 
 
Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato 
 
9:45 odešel Ševčík. 
 
 
6. Termíny zasedání AS PřF OU pro akademický rok 2021/22 
 
Předseda otevřel diskusi k termínům zasedání AS v následujícím akademickém roce. 
Předseda přednesl možné pevné termíny zasedání na celý akademický rok kvůli vyšší účasti 
senátorů. Vajgl a následně Václavíková podotkli, že nepovažují za vhodné stanovovat termíny 
zasedání takto pevně, protože by se senát měl v tomto případě sejít, i když by neobdržel žádné 
podněty a pevně daná zasedání by bylo obtížné zrušit. Václavíková dále podotkla, že by mohl 
být problém také u senátorů z katedry informatiky, kteří mívají v pátky výuku v rámci dálkového 
studia. Václavíková vyjádřila názor, že by zasedání AS PřF měla mít spíše návaznost na 
schůze kolegia děkana. Mucha poznamenal, že ta by měla být v pátky dopoledne. 
 
Po další diskusi se senátoři dohodli, že se stanoví pouze termín následujícího zasedání AS 
PřF. Dále se dohodli, že předběžně budou jednání AS PřF OU probíhat 3. pátek v měsíci. 
 
Příští zasedání bude 17. 9. 2021 
 
 
7. Různé 
 
9:51 přišel děkan Hradecký. 
 
Předseda přivítal děkana a předal mu slovo. Děkan pozdravil přítomné senátory a vyslovil 
přání, aby spolupráce AS PřF a vedení fakulty probíhala stejně plynule, jako u předchozího 
senátu. Dále podotkl, že se chystá spousta nových věcí, které bude potřeba v součinnosti s AS 
PřF řešit, např. propadovost. Děkan se vyjádřil, že by bylo dobré, aby se připravovaných 
adaptačních kurzů pro nově nastupující studenty zúčastnili i senátoři (především studenti), aby 
se zlepšilo povědomí o práci senátu. Hradecký dále oznámil, že na zářijové zasedání 
připravuje vedení předložit Zprávu o činnosti PřF a také představení připravovaných 
strategických projektů. 
 
Žáček se dotázal Hradeckého, jak probíhá rekonstrukce budova A. Děkan odpověděl, že zatím 
vše běží podle plánu. 
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Dušek se dotázal na aktualizaci Studijního řádu. Děkan odpověděl, že aktualizace se 
připravuje, ale práce na dokumentu jsou komplikované, určitě se nestihne dokument připravit 
tak, aby mohl platit od následujícího akademického roku. Řeší se především možnost přestupů 
studentů nebo přidání opravných termínů. Čeká se na aktualizaci Vysokoškolského zákona.   
 
10:01 Děkan odešel z jednání AS PřF. 
 
Hýllová se dotázala na nástěnky AS PřF, kdo se o ně stará. Po krátké diskusi se senátoři 
dohodli, že nástěnku na Hladnově si vezmou na starost studentští senátoři, Hýllová bude 
kontaktní osoba. Nástěnku na budově A není potřeba řešit z důvodu probíhající rekonstrukce 
budovy. 
 
Václavíková podotkla, že na PřF působí několik studentských organizací (SOVA, EPKA atd.), 
ale mnoho akademiků a studentů o jejich činnosti nemá ponětí. Po krátké diskusi byla 
pověřena senátorka Bílková, aby domluvila se zástupci studentských organizací vyslání 
zástupce a představení organizací na následujícím (zářijovém) zasedání AS PřF. 
 
Nováček se zeptal na názor senátorů, zda je AS PřF vhodné plénum pro řešení zlepšení PR 
fakulty. Sám vidí spoustu problémů, které by bylo potřeba řešit. Václavíková podotkla, že AS 
PřF je vhodné místo pro tuto diskusi. Po krátké diskusi senátoři navrhli, ať Nováček na příští 
zasedání AS PřF připraví bod zabývající se problematikou PR fakulty. 
 
Další zasedání proběhne 17. 9. 2021 ve 13:00, pokud to bude možné prezenčně (místnost 
bude doplněna) 
 
Předseda v 10:18 ukončil zasedání. 
 
 
 
 
Zapsal: Martin Mucha, místopředseda 
Verifikoval: František Karlický, předseda 


