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Akademický senát 

č. j.: OU-104916/31-2021 

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

 
Přítomni: Petr Bujok, Vjačeslav Jurčenko, František Karlický, Petr Kočárek, Marek Malina, 
Martin Mucha, Alexandr Nováček, Radomír Pech, Petr Raunigr, Hana Sezimová, Marek Vajgl, 
Tomáš Zelenka, Jaroslav Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Vítězslav Bican (tajemník), Lucia Hýllová 
 
Předem omluveni: Vladimír Bradáč, Eva Bílková, Michaela Drgová, Radek Dušek, Věra 
Ferdiánová, Veronika Labajová, Simona Šťastná, Martin Žáček 
 
 
Zasedání bylo zahájeno 17. 12. 2021 ve 13:07 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 byla Nováčkem navržena záměna pořadí dvou bodů 
programu (Členství ve studentské kurii, Představení projektů):  

- Změny ve složení AS PřF 
- Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu 2022/23 
- Členství ve studentské kurii AS PřF 
- Představení strategických projektů fakulty 
- Různé 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje upravený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel se 1, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Změny ve složení AS PřF 
 
Předseda oznámil, že Václavíkové se vzdala mandátu v AS PřF, protože byla pověřena 
vedením katedry. S ohledem na výsledky voleb pro období 2021-2024 bylo z důvodu stejného 
počtu hlasů nutno náhradníka určit losem. Senátoři měli v podkladech zápis ze 
schůzky volební komise, která provedla losování. Předseda představil nového senátora 
Jurčenka. 
 
Přišel J. Žáček. 



  
 

 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity / 30. dubna 22  701 03 Ostrava / Česká republika 

e-mail: lucie.zarnikova@osu.cz / telefon: +420 597 092 102 
prf.osu.cz / alive.osu.cz 

 

2 

Akademický senát 

 
3. Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu 2022/23 
 
Děkan Hradecký představil podmínky pro přijetí do doktorského studia, formát se neliší od 
minulých let. Zmínil uváděný počet přijímaných uchazečů a nastínil plány MŠMT do budoucna 
ohledně doktorského studia (např. nutnost úvazku studenta, připravovaná změna financování 
ze strany státu). Drobné překlepy a formátování zmínil Karlický a Vajgl (bude předáno).  
 
Přišla Sezimová. 
 
J. Žáček se zeptal na plánované nutné úvazky doktorských studentů. Děkan Hradecký popsal 
budoucí plány reforem, jedna z motivací je i zvýšení úspěšnosti doktorského studia, jiná je 
solidní zabezpečení studentů. Jurčenko se zeptal na termíny přijímacího řízení do doktorského 
studia a na potíže studentů (např. kreditní limity), kteří nastoupí později. Děkan Hradecký    
odpověděl, že doktorské studium je individuální, navíc studenti doktorského studia jsou 
zaváděni do matriky čtyřikrát ročně, takže se případně jedná spíše o interní uchopení termínů 
a pravidel na univerzitě, než že by byly kladeny překážky ze strany státu.  
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro přijetí k doktorskému studiu do akademického roku 
2022/2023. 

Hlasování: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato 
 
 
4. Členství ve studentské kurii AS PřF 
 
Předseda připomněl problematiku z minulých zasedání a okomentoval možné postupy AS PřF. 
Podle jeho názoru by se nejednalo ani tak o hlasování o konkrétních osobách, ale spíše o 
legislativním problému, z hlediska AS PřF nedořešenému vnitřními předpisy, ale s možnou 
interpretací nadřazených předpisů (zákon o vysokých školách). Případné hlasování by 
nicméně nejspíše mělo být tajné. Zdůraznil, že byl již dříve ubezpečen právním oddělením, že 
ať se rozhodne AS PřF pro jakoukoli variantu (i jiné než jimi formulované), vždy AS PřF bude 
mít jejich právní podporu. 
 
Předseda Karlický přečetl formulace možných usnesení, které dříve navrhl a korigovalo je 
právní oddělení s tím, že dodalo i jejich odůvodnění. Varianta 1 byla pracovně nazvána 
„původní senátorka je nahrazena náhradnicí“ a opačná varianta 2 „původní senátorka 
zůstává“. 
 
V diskuzi Vajgl vyjádřil přesvědčení, že jediná právně přijatelná varianta je ukončení mandátu 
senátora při ukončení studia ve studijním programu, protože následný studijní program není 
navazující. Kočárek zdůraznil důležitost stability mandátu, aby postoj AS PřF byl zpětně co 
nejméně zpochybnitelný a přiklání se také k první variantě s náhradníkem. Karlický upozornil, 
že zpětně napadnutelné budou vždy obě varianty. K další detailnější diskuzi přispěl Kočárek, 
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Karlický, Hradecký. J. Žáček diskutoval časové období napadnutelnosti a zda se jedná o 
„právní vakuum“. Karlický odvětil, že napadnutelné bude zpětně dnešní případné rozhodnutí 
kdykoliv a že si myslí, že o „právní vakuum“ se jedná pouze z hlediska AS PřF, protože právní 
oddělení své dobrozdání již dodalo (varianta 1) a zákon také hovoří jasně. Mucha poukázal na 
neexistenci úpravy nástupu na další studijní program PřF ve vnitřních předpisech, a tedy 
nemožnost právně připustit jiné řešení než variantu 1. Vajgl přečetl paragraf 26, odstavec 3, 
zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb. ve znění účinném od 1. 4. 2021) a 
poukázal na klíčový pojem „bezprostředně navazující studijní program“. Pokud je myšlena 
návaznost typu studia Bc.-Mgr. nebo Mgr.-Ph.D., není o čem diskutovat, ať je ve vnitřních 
předpisech upraveno cokoli, protože řešený případ členství AS PřF se týká „přestupu“ mezi 
dvěma doktorskými programy. Karlický připomněl, že takto pojem interpretuje i AS OU, který 
typy studia explicitně ve svém jednacím řádu uvádí. Doplnil Mucha. Hýllová souhlasila 
s předchozími interpretacemi a s tím, že se v jejím případě jednalo o ukončení studia a 
vyjádřila se k variantám a odůvodněním. Tajemník Bican poukázal na formulaci zákona o 
vysokých školách, kde pokračování mandátu je podmíněno splnění dvou podmínek – ošetření 
ve vnitřních předpisech univerzity a bezprostředně navazujícího studijního programu, což 
jasně implikuje, že při nesplnění aspoň jedné podmínky mandát nepokračuje. Dále přispěli 
Karlický, Hýllová a Hradecký zdůraznil, že zákon hovoří jasně už tím, že žádný pojem 
„přestupu“ nezná, tj. studentka ukončila ze svého rozhodnutí studium a mandát zanikl. Dále 
uvedl, že samosprávný orgán jako AS PřF přijímá taková rozhodnutí, která jsou v dikci zákona 
a vnitřních předpisů a zároveň se usnáší tak, aby nezavdal do budoucna problém pro fakultu. 
Dále do diskuze k možným řešením přispěl Karlický, Pech a Vajgl. Karlický potvrdil, že pokud 
na zasedání k hlasování nedojde, nenastanou žádné problémy, protože náhradník byl již 
povolán před dvěma zasedáními a je platným členem AS PřF. Další diskuze se účastnil Vajgl, 
Hýllová, Malina, Karlický, Hradecký a Nováček, panovala obecná shoda, že pod pojmem 
„bezprostředně navazující studijní program“ není skryt časový údaj, ale návaznost typu studia 
Bc.-Mgr. nebo Mgr.-Ph.D.  
 
Další delší diskuze se vedla o zápisu diskuze ze zasedání, přispěl J. Žáček, Karlický, Mucha, 
Hýllová, Vajgl. Závěr tedy byl, že na základě podrobné diskuze AS PřF hlasovat nebude, 
protože stávající stav „původní senátorka je nahrazena náhradnicí“ je z dnešního pohledu 
v pořádku a v souladu se zákonem o vysokých školách. 
 
V rámci diskuze o úpravě volebního řádu AS PřF (přispěl Mucha, Hýllová, Karlický, Vajgl, 
Nováček, Hradecký) panovala shoda na tom, že bude vhodné už na další zasedání zařadit do 
programu bod k navrhovaným změnám volebního a jednacího řádu AS PřF. Už i z minulého 
období jsou konkrétní podněty.  
 

5. Představení strategických projektů fakulty 

Děkan Hradecký představil aktuální strategické projekty fakulty, na kterých se pracuje a 
dlouhodobý výhled investičních projektů týkajících se budov fakulty. Dílčí komentáře podány 
tajemníkem Bicanem. Byly představeny odhady nákladů a spoluúčastí.  
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Odešel Bujok. 
 
Tajemník Bican představil varianty časového plánu akcí s plánem zajištění financování a zašle 
senátorům prezentaci a přílohu. 
 
Odešel J. Žáček, odešel Pech. 
 
Nováček se dotázal, zda plány jsou iniciativou PřF nebo k tomu byl celouniverzitní impuls. 
Děkan Hradecký odpověděl, že PřF je nadprůměrně aktivní, popsal jednání. 
 
Odešel Vajgl. 
 
Zelenka se zeptal na stav budovy A a aktuální výhled. Děkan stručně popsal stav prací a 
varianty vývoje. Jurčenko se zeptal na plány projektů fakulty do OP JAK. Děkan popsal úvahy, 
apeloval na katedry, aby se o soutěže zajímaly. Karlický se zeptal na vratku režií projektů na 
příští rok. Děkan popsal úvahy o režiích. Karlický se zeptal na očekávané vyhlášení OP JAK 
a fondu pro spravedlivou transformaci. Děkan popsal odkládání ze strany státu. 
 
 
6. Různé 
 
Předseda Karlický informoval o nové e-mailové schránce AS PřF senat.prf@osu.cz  

Karlický informoval o odměnách senátorů (jen jedno zasedání ve 3. čtvrtletí).  

Karlický otevřel možnost výjezdního zasedání, požádal senátory ať o něm popřemýšlejí. 

Karlický tlumočil slova Václavíkové, která se vzdala mandátu: děkuje voličům, kteří jí podpořili, 
mandátu AS PřF se vzdala především proto, že byla pověřena vedením katedry, což po 
zvážení přijala, neviděla jinou možnost udržení katedry. 

 
Zasedání bylo ukončeno předsedou Karlickým v 15:00.  
 
 
 
Zapsal a verifikoval: František Karlický 


