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Akademický senát 

č. j.: OU-85282/31-2021  

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 17. září 2021 

 
Přítomni: Eva Bílková, Vladimír Bradáč, Petr Bujok, Radek Dušek, Věra Ferdiánová, František 
Karlický, Petr Kočárek, Veronika Labajová, Marek Malina, Alexandr Nováček, Petr Raunigr, 
Hana Sezimová, Simona Šťastná, Zuzana Václavíková, Jaroslav Žáček, Martin Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Tomáš Drobík (proděkan), Veronika Kornová (za spolek SOVA), 
Tereza Stachurová (za spolek EPKA), Michal Prešinský (za spolek EGEA), Vladislava 
Majnušová (za časopis BioloGeek), Lucia Hýllová (student) 
 
Předem omluveni: Martin Mucha, Marek Vajgl, Tomáš Zelenka 
 
Nepřítomni: Michaela Drgová, Radomír Pech 
 
Zasedání bylo zahájeno 17. 9. 2021 ve 13:04 v místnosti M427 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty (v danou chvíli přítomno 15 senátorů). 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 
- Změny ve složení AS PřF 
- Výroční zpráva Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity za rok 2020 
- Představení studentských organizací na PřF 
- Různé 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
J. Žáček přišel ve 13:06. 

 
 
2. Změny ve složení AS PřF 
 
Předseda uvedl úspěšné ukončení studia Patrika Kolenovského k 16. 6. 2021, podle VŘ AS 
PřF, čl. 4, odst. 2a) a dle čl. 3, odst. 2 mu tímto zaniklo členství v AS PřF (zápis z Volební 
komise byl v podkladech). Podle volební komise nastupuje náhradník Radek Pech. Předseda 
konstatoval, že nový senátor Radek Pech není přítomen.  
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Předseda uvedl ukončení studia Lucie Hýllové k 31. 8. 2021. Přestože přestoupila na nový 
studijní program k 1. 9. 2021, jedná se podle právního oddělení OU o ukončení studia se všemi 
důsledky jako v předchozím případě. Náhradníkem je Veronika Labajová. Předseda ji uvítal a 
požádal o představení. 
 
Předseda otevřel diskuzi. Václavíková se pozastavila nad stanoviskem právního oddělení, 
neboť studentka Hýllová nenastoupila na jiné studium, jako bylo zmíněno v dotazu na právní 
oddělení, ale nastupuje na stejné studium s novým názvem. Právní oddělení shledalo 
diskontinuitu, ale mezi daty ukončení (31.8.2021) a nástupu (1.9.2021) není, neboť na sebe 
navazují. Domnívá se, že došlo k nepochopení situace a konstatuje, že tuhle situaci nemá AS 
PřF OU podchycenou interními předpisy. 
Předseda Karlický reagoval, že formálně jde o jiné studium a pokud není k dispozici jiné 
stanovisko, nemá senát čím argumentovat pro jiný výklad.  
J. Žáček se ptá, zda studentka má stejné studijní číslo. Předseda Karlický odpověděl, že ne a 
Václavíková dodala, že to není podstatné, neboť Hýllová je studentkou kontinuálně a nedošlo 
k diskontinuitě. J. Žáček dodal, že je špatně napsaný volební řád a vidí dvě možnosti, buď 
otevřít spor nebo se povolá náhradník a sám není pro spor.  
Dušek souhlasil s postupem předsedy, ale přiklání se k tomu, ať se celá situace řeší dál, aby 
to vedlo ke změnám pro budoucí situace.  
Hýllová vznesla dotaz, že změnu avizovala dostatečně dopředu (12.8.2021) proč byl 
předsedou dotaz na právní oddělení poslán až 9.9.2021. Karlický připustil, že na problému 
může mít podíl, ale dříve mu to toto oznámení nepřišlo podstatné a neviděl v tom přestupu 
problém. Zeptal se, zda by se něco změnilo, kdyby se to řešilo dříve. Václavíková odpovídá, 
že podle ní ano, že by se mohl případně změnit datum ukončení studia. Karlický se pozastavil 
nad možností takový údaj měnit, Nováček vyjádřil přesvědčení o možnosti změny data a dodal, 
že přestup na jiný studijní program nebyl na vlastní žádost studentky, ale na popud katedry 
v návaznosti na strategický záměr fakulty. Přestup Hýllové se podle něj katedra i studentka 
rozhodla řešit, ať o svůj mandát nepřijde. Dále popisuje situaci a ptá se, proč nebyla odpověď 
z právního dřív, neboť sama studentka podle něj nemůže vznést dotaz na právní oddělení. Ptá 
se, zda 19 dnů není dostatečná doba na řešení této situace a domnívá se, že kdyby byla 
odpověď dřív, o kterou na základě konzultace s členkou Volební komise (Václavíková) Hýllová 
žádala, tak by senátorka nepozbyla svého mandátu. Předseda odpověděl, že v době obdržení 
oznámení e-mailem tuto situaci nevyhodnotil jako problémovou věc, ale ne záměrně. Nováček 
přednesl názor, že kvůli této prodlevě předseda mohl přispět ke změně poměru sil v AS PřF, 
které vzešly z řádných voleb. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje měla tři 
mandáty, nyní pouze dva a náhradník je z jiné katedry. Opakovaně doplňuje, že pokud by byla 
odpověď dřív, poměr sil a mandát Hýllové by zůstal zachován a přeje si, aby to bylo ošetřeno 
a v budoucnu k podobné situaci nedošlo. Opožděné jednání v této situaci vyvolává jeho 
nedůvěru v předsedu AS PřF. Dušek se pozastavil nad zmíněnou možností měnit data zápisu 
a vyzval k informování se na studijním oddělení, jaká jsou pravidla pro data ukončení studia a 
data zápisů do studia. 
 
Václavíková se tázala předsedy, proč přehodnotil své stanovisko, neboť v srpnu v tom neviděl 
problém a v září poslal dotaz na právní oddělení. Předseda Karlický odpovídal, že 
shromažďoval podklady na zasedání a při tomto bodu se pro ujištění dotázal na právním 
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oddělení, ať má setrvání senátorky právně podloženo. J. Žáček se ptá, jaké bude řešení této 
situace a zda prodleva mezi dotazem a odpovědí opravdu hraje roli a navrhuje se znovu zeptat 
na právním oddělení. 
Předseda Karlický se omluvil za vzniklou situaci, neboť ji z dnešního pohledu špatně vyhodnotil 
a klade otázku, zda senát chce usnesení k tomuto bodu, např. ve formě úkolu pro něj na 
svolání schůzky s právním oddělením. Václavíková navrhuje formu usnesení tak, aby se 
situace řešila dále s právním oddělením. Navrhuje, aby byla senátorkou Labajová dočasně, a 
aby se celá situace se rozklíčovala v souladu s právním oddělením s přesným popisem 
situace. Bradáč souhlasí s Václavíkovu, že se to má projednat dále a žádá, aby bylo 
poskytnuto jasné stanovisko, které se bude respektovat. Doplňuje, že se to může stát nejen 
studentům, ale také akademikům, když změní k určitému datu pracoviště a musí to být 
podchyceno.  
Václavíková navrhuje, aby při jednání s právním oddělením byl přítomen předseda Karlický 
i další senátoři, kteří vzešli z diskuze senátorů. Předseda Karlický se ptá na názor senátu, zda 
sjednat schůzku s právníkem, který byl kontaktován dříve, nebo s vedoucím oddělením. 
Václavíková doporučuje osobní schůzku, přítomnost dvou právníků, diskuzi a dovysvětlení. 
M. Žáček navrhuje pozvat právníky na zasedání. Václavíková vysvětluje, že se to v minulosti 
neosvědčilo. 
 
Usnesení: AS PřF ukládá svému předsedovi sjednání osobní schůzky s právním oddělením 
za účasti Karlický, Nováček, Sezimová, Bílková, Malina, ve věci projednání následujících 
bodů: 

- zdůvodnění a potvrzení názoru právního oddělení ve věci zániku mandátu Lucie 
Hýllové, 

- vyjádření, zda má vliv pozdní odpověď předsedy AS PřF na právní názor z předchozího 
bodu. 

 
Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
Bude pozvána studentka Hýllová. 
 
Předseda představil výsledky ustavujících schůzí pracovních komisí AS PřF: předsedy jsou 
Mucha (ekonomická komise), Sezimová (volební komise) a Vajgl (legislativní komise). 

 
 
3. Výroční zpráva Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity za rok 2020 
 
Proděkan Drobík vedl výroční zprávu o činnosti PřF OU předloženou děkanem PřF OU. 
 
Senát shledal drobné nesrovnalosti ve výroční zprávě (k diskuzi přispěl Dušek a Nováček), se 
kterými byl proděkan Drobík srozuměn a sjedná nápravu. J. Žáček chce akcentovat, které 
záležitosti ovlivnil COVID, což proděkan Drobík akceptuje a říká, že jsou k dispozici data za 
delší období a zapracuje trendy. 
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Usnesení: AS PřF schvaluje Výroční zprávu PřF OU za rok 2020 po zapracování připomínek. 
 
Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
 
4. Představení studentských organizací na PřF 
 
Na základě diskuze na minulém zasedání AS PřF OU předložila projednávaný bod Bílková a 
předseda pozval zástupce studentských organizací Veroniku Kornovou (za spolek SOVA), 
Terezu Stachurovou (za spolek EPKA), Michala Prešinského (za spolek EGEA) a Vladislava 
Majnušová (za časopis BioloGeek).  
 
Bílková seznámila senátory s významem studentských organizací a uvedla je. Bílková 
konstatuje, že v porovnání se zahraničními univerzitami je podpora naší univerzity, potažmo 
fakulty, minimální a jsou věci, které nefungují, ačkoliv jsou benefity spolků širokospektrální – 
od popularizace vědy, po zajištění praxe či studentského života.  
 
Za spolek SOVA představila činnost Veronika Kornová. Spolek EPKA představila Tereza 
Stachurová. Geografický spolek s mezinárodním dosahem EGEA reprezentoval Michal 
Prešinský. Nakonec Vladislava Majnušová představila činnost semestrálního časopisu 
BioloGeek. 
 
Václavíková vznesla myšlenku, že by bylo vhodné, aby příští roky byl vyhrazený čas na 
adaptačních kurzech na představení spolků. Bílková, jako člen studentského spolku, s tímto 
souhlasí. 
 
Hýllová apelovala na akademický senát, aby více vnímal fungování těchto spolků. Kočárek 
zmínil, že by bylo vhodné dát viditelnější link na web. Nováček podotknul, že tam je, ale 
schovaný, stejný názor měla Kornová, jakožto zástupce organizace SOVA. Proděkan Drobík 
se pokusí zjednodušit přístup na link s PR fakulty. Zástupci organizací se dále shodli, že 
finance (stipendia) za jejich činnost nejsou dostačující. 
 
 
5. Různé 
 
Václavíková předložila k diskuzi e-mail s prosbou pomoci od zahraničních studentů, kteří se 
hlásí na české programy. E-mail bude prostřednictvím předsedy Karlického přeposlán. Dušek 
konstatuje, že s tím má osobní zkušenost a ptá se, zda vedení nemůže ustanovit jednotný 
postup. Proděkan Drobík doplňuje, že narůstá počet zahraničních studentů z postsovětských 
zemí a tato problematika se ve vedení fakulty bude řešit. 
 
Šťastná připomíná, že jede na Erasmus a nebude se moct zúčastnit dvou zasedání, a tedy 
bude chybět zapisovatel. Předseda Karlický se otázal senátorů, zda je někdo ochoten se 
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zapisování dočasně ujmout. Nakonec konstatoval, že se zkusí domluvit osobně, popř. se 
zapisující určí na dalším zasedání.  
 
Po debatě zástupců katedry informatiky o změně data zasedání zůstává termín příštího 
zasedání třetí pátek v měsíci, tedy 15.10.2021 ve 13 hodin. 
 
Bílková se ptá na nástěnku senátu na budově L/M, neboť na minulém zasedání tím byla 
pověřena Hýllová, která je mimo senát. Následně představila koncept nástěnky a ujistila se, 
jestli studentská komora má pravomoc s nástěnkou manipulovat. Karlický se souhlasem 
senátu potvrdil, že ano. Následně se senát shodl na možnosti fotografování na příštím 
zasedání, pro účely propagace senátu. 
 
Zasedání bylo ukončeno předsedou Karlickým v 15:56.  
 
 
Odchody: Malina 15:37  

Ferdiánová, Václavíková 15:43 
 
 
 
Zapsala: Simona Šťastná 
Verifikoval: František Karlický 


