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Akademický senát 

č. j.: OU-95545/31-2021 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 5. listopadu 2021 

 
Přítomni: Vladimír Bradáč, Petr Bujok, Radek Dušek, František Karlický, Petr Kočárek, 
Veronika Labajová, Marek Malina, Alexandr Nováček, Radomír Pech, Marek Vajgl, Tomáš 
Zelenka, Jaroslav Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Petra Konečná (proděkanka), Tomáš Drobík 
(proděkan), Lucia Hýllová 
 
Předem omluveni: Eva Bílková, Michaela Drgová, Věra Ferdiánová, Martin Mucha, Petr 
Raunigr, Hana Sezimová, Simona Šťastná, Zuzana Václavíková, Martin Žáček 
 
 
Zasedání bylo zahájeno 5. 11. 2021 ve 14:03 v místnosti M427 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno bylo 11 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 
Oproti navrženému programu z pozvánky byl jeden bod stažen (návrh bc. studijního programu) 
a jeden bod dodatečně zaslán (další přijímací řízení):  

- Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 
- Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics 2022/2023 
- Závěrečná zpráva AS PřF za období 2018-2021 
- Problematika PR fakulty a OU 
- Informace o schůzce skupiny senátorů s právním oddělením 
- Různé 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje upravený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
Přišel M. Vajgl. 

 
2. Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 
 
Proděkanka Konečná představila podmínky pro přijetí k Bc. a NMgr. studiu a okomentovala 
změny oproti loňskému znění. Díky zkušenosti ze stávajícího přijímacích řízení byl u 
programů, kde se přijímací zkouška nekonala, odstraněn dodatek, že v případě velkého počtu 
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uchazečů může být dodatečně přijímací zkouška stanovena. Dále bylo zdůvodněno uvádění 
nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů. Nově byl zařazen bod o doložení znalosti 
českého jazyka u uchazečů, kteří své předchozí vzdělání nezískali v ČR. V některých 
případech byl nově zařazen motivační pohovor. 
 
Dále byla diskutována podmínka prokázání znalosti českého jazyka (Hýllová, J. Žáček, Dušek, 
Konečná). Dušek otevřel otázku požadavku splnění 100 bodů u motivačních pohovorů na 
geografické obory. Proběhla diskuze (Dušek, Hradecký, Konečná) o vhodnosti nastavení 
minimálního bodového hodnocení a složitosti podmínek přijetí. Po komplexním zhodnocení 
formulací v dokumentu a diskuzi možných variant (Konečná, Bradáč, Hradecký, Vajgl) byla 
jako nejvhodnější považována minimální hodnota 51 bodů. Vajgl upozornil na formátové 
nedokonalosti dokumentu.  
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 
s úpravou minimálního bodového hodnocení u motivačních pohovorů. 
 
Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
 
3. Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics 2022/2023 
 
Proděkanka Konečná představila podmínky pro přijetí ke studiu programů Mathematics. 
Proděkan Drobík okomentoval motivační pohovor, zahraniční aspekty, vládní stipendisty a 
školné. V diskuzi (Konečná, Drobík, Hradecký) bylo dohodnuto doplnění bodového hodnocení 
u motivačních pohovorů a objasněna požadovaná úroveň angličtiny (J. Žáček, Drobík). 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics v 
akademickém roce 2022/2023 s uvedením minimálního bodového hodnocení u motivačních 
pohovorů. 
 
Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
Odešla proděkanka Konečná 
 
 
4. Závěrečná zpráva AS PřF za období 2018-2021 
 
M. Vajgl jako předseda AS PřF v minulém volebním období představil závěrečnou zprávu. Byla 
diskutována nutnost závěrečných a ročních zpráv AS PřF, případná úprava jednacího řádu a 
role zprávy jako přenos projednávaných problémů do dalšího období (Vajgl, Karlický, 
Hradecký, J. Žáček). Připomínky k samotné zprávě nebyly. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje závěrečnou zprávu AS PřF za období 2018-2021. 

Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
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5. Problematika PR fakulty a OU 

A. Nováček prezentoval jednak dotazníkové vyhodnocení adaptačních kurzů (soubor 
dostupný v podkladech pro zasedání) a jednak v samostatné prezentaci přednesl motivaci a 
náměty pro PR fakulty a univerzity. Zdůraznil význam webů kateder a obecně prezentaci 
instituce na webových stránkách a sociálních sítích. Věnoval se také vizuální stránce 
univerzitních rozhraní přístupných studentům (např. e-přihláška, portál) a budov PřF. Proběhla 
diskuze senátorů a vedení PřF ke všem zmíněným oblastem.  
 
 
6. Informace o schůzce skupiny senátorů s právním oddělením 

Dne 6. října ve 14:30 proběhla v zasedací místnosti rektorátu schůzka skupiny senátorů 
(Karlický, Nováček, Sezimová a Malina, omluvena Bílková) s právním oddělením (Špička, 
Humpolík, kancléřka Šumberová) ve věci členství ve studentské kurii AS PřF (podrobně minulé 
zasedání). Karlický stručně představil možné scénáře a jejich rizika nastíněné právním 
oddělením, proběhlou diskuzi a možnosti úprav volebního řádu AS PřF a popř. vnitřních 
předpisů univerzity za účelem odstranění nejasností ve výkladu platnosti členství studentských 
senátorů v AS PřF, zejména v případě přijetí do dalších, resp. bezprostředně navazujících 
studijních programů. Další účastníci schůzky (Nováček, Hýllová, Malina) informace doplnili. 
Ohledně případných změn vnitřních předpisů, je potřeba je provést na univerzitní úrovni, 
předseda AS PřF by měl oslovit vedení univerzity. Proběhla diskuze (Hýllová, Karlický, Vajgl, 
Hradecký, Nováček), včetně pojetí pojmu „bezprostředně navazující studijní program“, jak je 
uvedeno v Zákoně č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) ve znění účinném od 1. 4. 
2021. Většina senátorů se klonila vyřešení situace skrze hlasování na příštím zasedání. 
Předseda AS PřF bude konzultovat vhodné formulace usnesení s právním oddělením. 

Děkan Hradecký odešel. J. Žáček odešel. 
 
7. Různé 
 
Nováček referoval o problémech pracovníků technicko-hospodářského úseku. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno předsedou Karlickým v 16:18.  
 
 
 
 
Zapsal: František Karlický 
Verifikoval: Marek Vajgl 


