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Akademický senát 

č. j.: OU-25700/31-2022 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 30. března 2022 

 
Přítomni: Michaela Drgová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová, Vjačeslav Jurčenko, František 
Karlický, Veronika Labajová, Marek Malina, Alexandr Nováček, Radomír Pech, Simona 
Šťastná, Marek Vajgl, Jaroslav Žáček, Martin Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Petra Konečná (proděkanka) 
 
Předem omluveni: Eva Bílková, Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Petr Kočárek, Martin Mucha, 
Hana Sezimová, Tomáš Zelenka 
 
Nepřítomni: Petr Raunigr 
 
Zasedání bylo zahájeno 30. 3. 2022 v 8:34 v místnosti M240 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 13 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Dodatečné přijímací řízení pro Bc a NMgr. studium 2022/2023 
¾ Zvláštní přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče 2022/2023 
¾ Stipendijní programy PřF  
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Dodatečné přijímací řízení pro Bc a NMgr. studium 2022/2023 
 
Proděkanka Konečná představila podmínky dodatečného přijímacího řízení pro Bc. a NMgr. 
studijní programy PřF OU a zároveň představila důvody vyhlášení tohoto dodatečného 
přijímacího řízení. Děkan Hradecký doplnil informace o aktuálním řádném příjímacím řízení a 
konstatoval meziroční nárůst podaných přihlášek.  
 
V diskuzi, do které se zapojil předseda Karlický, děkan Hradecký, proděkanka Konečná a 
senátorka Ferdiánová, byly řešeny limity na počet studentů u sdružených bakalářských 
studijních programů realizovanými zároveň PřF a další fakultou. Z diskuze vyplynulo, že v 
případě nepřijetí studenta z kapacitních důvodů na jednom ze dvou sdružených studijních 
programů nelze bohužel uchazeči nabídnout jinou kombinaci studia. 
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Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky dodatečného přijímacího řízení ke studiu v Bc. a NMgr. 
programech pro akademický rok 2022/2023 s úpravou data motivačních rozhovorů u 
geografických oborů. 

Hlasování: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Zvláštní přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče 2022/2023 
 
Proděkanka Konečná seznámila přítomné senátory s předběžnými podmínkami přijímacího 
řízení pro ukrajinské uchazeče, které je řízeno nově schváleným zákonem „Lex Ukrajina.“ 
Zvláštní přijímací řízení je určeno pro ukrajinské občany, kteří zde přišli v souvislosti s 
uprchlickou krizí, což bude ověřeno na základě speciálního víza. Proděkanka Konečná 
vyzdvihla hlavní odlišnosti od klasického příjímacího řízení a možnou organizaci prvních 
ročníků potenciálních studentů. Finální podmínky budou předloženy v nejbližších týdnech. V 
současné době jsou v řešení technické záležitosti v systému STAG.  
 
J. Žáček vznesl dotaz na jazykovou podporu pro komunikaci vyučujících se studenty ve výuce, 
ta dle proděkanky Konečné není centrálně řešena. Strategií fakulty je, aby se případní studenti 
dostali za několik měsíců na komunikativní úroveň češtiny, výuka probíhala v češtině a dále 
budou mít ukrajinští studenti ve studijním plánu zahrnut blok předmětů podporující český jazyk, 
pomocí kterého se bude dát překonat první semestr (i kontrolu minimálního počtu kreditů po 
něm). Dále J. Žáček vznesl dotaz na Erasmus a proděkanka Konečná odpověděla, že se jedná 
o záležitost mimo přijímací řízení a lze vyřizovat již nyní (stejně jako CŽV) mimo harmonogram 
akademického roku. Senátor J. Žáček, proděkanka Konečná a děkan Hradecký diskutovali 
nad předpokládaným počtem uchazečů, který je nyní těžké predikovat. Krátká diskuze se 
týkala dalšího postupu schvalování, Karlický upozornil na nemožnost pozměňovacích návrhů 
při případném schvalování „per rollam“, Vajgl upozornil, že podle něj nelze hlasovat o 
dokumentu „per rolam“ bez předchozího projednání relevantního podkladu na zasedání AS 
PřF.  
 
AS PřF vzal na vědomí přípravu přijímacího řízení pro ukrajinské uchazeče a schvalování se 
předpokládá na dalším zasedání.  
 
Proděkanka Konečná poděkovala senátorům za zasedání mimo obvyklé termíny a odešla. 
 
 
4. Stipendijní programy PřF 
 
Děkan představil změny ve stipendiích, které byly provedeny ze strany vedení PřF z důvodu 
malých příchozích finančních prostředků do stipendijních fondů, což bylo způsobeno pandemií 
a rozpočtovým moratoriem (nevyměřovaly se poplatky). Následně došlo ke snížení celkových 
částek v jednotlivých stipendijních fondech. Pro zachování kladné bilance ve fondech byly 
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dodatkem k opatření děkana upraveny podmínky stipendií katedrových, prospěchových, za 
excelentní tvůrčí činnost a v podpoře zahraničních mobilit. AS PřF vzal změny na vědomí. 
 
 
5. Různé 
 
Předseda Karlický připomněl možné výjezdní zasedání AS PřF diskutované na předchozím 
zasedání. Předseda Karlický v mezidobí možnosti projednal s vedením fakulty a děkan 
Hradecký upřesnil, že z časových důvodů preferuje spíš delší časový blok zasedání v jednom 
dni, může být mimo fakultu, se zaměřením na tvorbu rozpočtu. Termín je stále v řešení, ale 
pravděpodobný je termín řádného zasedání. 
 
Předseda Karlický navrhl termín dalšího zasedání na pátek 22. dubna 2022 v 9 h (třetí týden 
v měsíci 15.4. je státní svátek). Doporučil senátorům rezervovat si celý půlden od rána alespoň 
do 13 h pro případ diskutované alternativy výjezdního zasedání. [poznámka připojená 
předsedou během připomínek k zápisu: vedení PřF navrhlo termín delšího zasedání k 
rozpočtu na 29.4. 2022 v 9h.] 
 
Předseda Karlický poděkoval senátorům za ochotu se sejít mimo obvyklé termíny a zasedání 
ukončil v 9:20. 
 
 
 
Zapsala: Simona Šťastná  

Verifikoval: František Karlický 


