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Akademický senát 

č. j.: OU-77143/31-2022 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 17. června 2022 

 
Přítomni: Petr Bujok, Michaela Drgová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová, František Karlický, 
Veronika Labajová, Marek Malina, Alexandr Nováček, Radomír Pech, Simona Šťastná, Marek 
Vajgl, Martin Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan) 
 
Předem omluveni: Eva Bílková, Vladimír Bradáč, Vjačeslav Jurčenko, Petr Kočárek, Martin 
Mucha, Petr Raunigr, Hana Sezimová, Tomáš Zelenka, Jaroslav Žáček  
 
Zasedání bylo zahájeno 17. června 2022 v 9:05 v místnosti L105 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 11 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Akreditační spis Chemie porézních materiálů (doktorský studijní program) 
¾ Podmínky přijetí k doktorskému studiu 2022/2023 (dodatečné přijímací řízení) 
¾ Podmínky přijetí k doktorskému studiu ve zvláštním přijímacím řízení pro ukrajinské 

uchazeče 2022/2023 
¾ Volební komise pro volbu děkana 
¾ Diskuse k možným změnám volebního a jednacího řádu AS PřF 
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Akreditační spis Chemie porézních materiálů (doktorský studijní program) 
 
Děkan Hradecký představil akreditační spis doktorského studijního programu Chemie 
porézních materiálů. Tento akreditační spis je předložen podruhé, neboť v původním 
akreditačním spisu byly nedostatky a po kritice poradních orgánů Národního akreditačního 
úřadu byla žádost o udělení akreditace ze strany univerzity stažena. Děkan Hradecký 
okomentoval pozitivní změny od poslední verze. Oproti předchozí verze byl také změněn 
garant doktorského studijního programu. 
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Diskusi zahájil předseda Karlický, který dal ke zvážení, zda je žádoucí uvádět konkrétní názvy 
firem v akreditačním spise v části „profil absolventa“, který je poté všude zveřejňován. S tímto 
souhlasila senátorka Ferdiánová. 
 
Usnesení: AS PřF bere na vědomí akreditační spis doktorského studijního programu Chemie 
porézních materiálů. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Senátor Vajgl diskutoval přesnost stanovení formy podmínek pro přijetí na doktorské 
programy, děkan Hradecký zmínil specifičnost doktorského studia, a že není potřeba 
stanovovat přesné bodové hodnocení uchazečů. Předseda Karlický se dotázal děkana 
Hradeckého, zda existuje interní předpis, který zavádí předměty doktorské školy OU. Děkan 
Hradecký odpověděl, že doktorská škola v současnosti funguje krátce a neformálně, ale snaha 
o zařazení do studijních plánů je. 
 
 
3. Podmínky přijetí k doktorskému studiu 2022/2023 (dodatečné přijímací řízení) 
 
Předseda Karlický upřesnil, že u dodatečně předložených podkladů (v tomto případě 14.6., 
standardní termín 10.6.) je potřeba hlasovat, zda se AS PřF bude podkladem zabývat.  
 
Usnesení: AS PřF projedná dodatečně předložené podmínky pro dodatečné přijetí ke studiu 
v doktorských studijních programech. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Děkan Hradecký představil podmínky dodatečného přijímacího řízení ke studiu do doktorských 
studijních programů. Konstatoval, že bohužel není možná mít pro doktorské studium 
kontinuální výzvu a do budoucna bude možná fakulta žádat o další dodatečné příjímací řízení 
např. s nástupem od 1. ledna.  
 
Přišla senátorka Drgová.  
 
Senátor Dušek upozornil na nesrovnalosti k doložení příloh k přihlášce u studijního programu 
matematika (začátek dokumentu a upřesňující tabulka níže). Dokument okomentovala 
senátorka Ferdiánová a do diskuse přispěl senátor Vajgl, Dušek, předseda Karlický a děkan 
Hradecký. Na základě této diskuse vzešel návrh k vypuštění vět „Přijímací zkouška probíhá 
formou výběrového řízení.“ a „Uvedené dokumenty musí být dodány na oddělení pro vědu a 
doktorské studium PřF OU nejpozději týden před termínem zasedání přijímací komise.“ Bylo 
však navrženo doplnit větu v odstavci „Přihláška ke studiu“, že je možné zažádat o prodloužení 
termínu doložení některý příloh. Na Oddělení pro vědu a doktorské studium bude zaslán 
dokument s navrženými změnami. 
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Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro dodatečné přijetí ke studiu v doktorských studijních 
programech v akademickém roce 2022/2023 po zapracování připomínek (viz přiložený text). 
 
Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Podmínky přijetí k doktorskému studiu ve zvláštním přijímacím řízení pro 
ukrajinské uchazeče 2022/2023 
 
Stejně jako v předchozím bodě došlo k pozdějšímu zaslání podkladů (místo 10.6. byly zaslány 
14.6.) a bylo potřeba hlasovat, zda se AS PřF bude podkladem zabývat.  
 
Usnesení: AS PřF projedná dodatečně předložené podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorských studijních programech pro ukrajinské uchazeče. 

Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Děkan Hradecký představil podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů pro 
ukrajinské uchazeče do akademického roku 2022/2023.  
 
AS PřF shledal, že je nutné do nadpisu doplnit, že se jedná o podmínky přijetí ke studiu do 
akademického roku 2022/2023 do doktorských studijních programů. Dále se AS PřF shodl, že 
je nutné upravit stejné části jako u dodatečného přijímacího řízení.  
 
Senátorka Ferdiánová se dotázala, jak bude uchazeč dokládat diplom. Děkan Hradecký 
odvětil, že se to v podmínkách nachází. Nejprve může uchazeč doložit čestné prohlášení a 
později bude muset uchazeč doložit diplom (např. skrze centrální ukrajinské matriky.). 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních 
programech pro ukrajinské uchazeče v akademickém roce 2022/2023 po zapracování 
připomínek (viz předchozí bod). 
 
Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Volební komise pro volbu děkana 
 
Předseda Karlický uvedl blížící se volbu děkana (na období od 2023) s tím, že prvním krokem 
je volba speciální volební komise pro tuto volbu. Podle článku 15 (odst. 2) jednacího řádu AS 
PřF se pro volbu děkana ustavuje volební komise ve složení: předseda AS PřF (vykonává́ 
funkci předsedy volební komise) a po jednom zástupci z každé́ komory. Vyzval senátory k 
diskusi a návrhům členů. 
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Předseda Karlický navrhl za akademickou komoru senátora Duška a za studentskou komoru 
senátorku Šťastnou. Senátor Dušek a senátorka Šťastná se svou nominací souhlasili. Senátor 
Dušek navrhl do volební komise senátora Vajgla, který nominaci nepřijal.  
 
Usnesení: AS PřF schvaluje volební komisi pro volbu děkana ve složení: Karlický, Dušek, 
Šťastná. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 1, usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Diskuse k možným změnám volebního a jednacího řádu AS PřF 
 
Na zasedání AS PřF dne 18. února 2022 byla vedena diskuse k možným změnám volebního 
a jednacího řádu předloženým legislativní komisí. Podněty AS PřF poté legislativní komise 
zpracovala a vyzývá nyní k druhému kolu diskusí o několika dosud nevyjasněných bodech. 
Senátoři měli k dispozici zápis ze zasedání legislativní komise z 24. 5. Předseda Karlický 
předal slovo předsedovi legislativní komise senátorovi Vajglovi, který zahájil diskusi o 
jednotlivých bodech. 
 
- článek 2 odstavec 2 jednacího řádu 
Předseda legislativní komise Vajgl uvedl, že se jedná o základní bod – rozhodnout o hybridní 
formě zasedání nebo případně o klouzavém mandátu. Za legislativní komisi nebyla hybridní 
forma zasedání doporučena z důvodu technické a personální náročnosti. Do delší diskuse 
přispěl děkan Hradecký, senátoři Ferdiánová, Nováček, Drgová, Šťastná a předseda Karlický. 
V případě příklonu k možnosti hybridního zasedání kvůli časové náročnosti doporučuje 
předseda Karlický o asistenci předsedovi zaměstnancem děkanátu. Děkan Hradecký 
konstatoval, že pokud bude požadavek z AS PřF na technickou podporu či zajištění organizace 
a rozesílání podkladů, je to řešitelné a ze strany z hlediska vedení fakulty bude podpořeno. 
Předseda Karlický možnost uvítal a připomenul, že v současném jednacím řádu je zapisovatel 
uveden jako nutně člen AS PřF a doporučuje toto změnit. Po delší diskusi se AS PřF většinou 
přítomných členů kloní k možnosti hybridního zasedání. Předseda legislativní komise 
zapracuje. 
 
- článek 12 odstavec 2 jednacího řádu 
Předseda legislativní komise Vajgl informoval, že dojde k úpravě formulace způsobu 
hlasování.  
 
- článek 12 odstavec 7 jednacího řádu  
Do diskuse nad (ne)zachování hlasování po komorách přispěl děkan Hradecký, předseda 
Karlický a senátoři Dušek, Ferdiánová, Pech, Malina, Nováček, Drgová, Bujok. AS PřF se 
většinou svých přítomných členů přiklání k možnosti, že hlasování po komorách bude 
zachováno. V jednacím řádu budou tedy zakomponována čtyři možná hlasování: veřejné, 
tajné, tajné po komorách a veřejné po komorách.  
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Dále dojde k úpravě jednacího řádu ve článku 12 odstavci 9 (hlasování per rollam po 
projednání) a článku 13 odstavce 3. 
 
Předseda legislativní komise Vajgl informoval, že také dojde k úpravě volebního řádu v 
následujících bodech: článek 4, článek 12 odstavec 4 a 5.  
 
Zapracované změny představí předseda legislativní komise v září, případně v říjnu 2022.  
 
Senátor Dušek upozornil, že členství v senátu vzniká na začátku volebního období (pojednává 
o tom článek 4 odstavec 2), ale nezmiňuje se o doplňujících volbách. Senátor Nováček 
upozornil, že je potřeba v nově přidaném článku 4 odstavci 4 upravit, že skutečnost o přechodu 
na navazující studium je třeba oznámit předsedovi písemně přes podatelnu. 
 
 
7. Různé 
 
Senátor Nováček upozornil na problémy s doručováním e-mailu (uvedeny příklady z domény 
osu na soukromé e-maily uchazečů o studium). Senátorka Ferdiánová upozornila, že se to 
děje i u e-mailů uvnitř OU. Senátorka Šťastná dodala, že také narazila na problém týkající se 
zaměstnaneckých e-mailů končících ve spamu adresátů vně univerzity (příklad zaslání 
hromadného e-mailu vně komerčním partnerům), a že v případě zaslání stejného e-mailu na 
více adres ze studentského účtu problém nenastal. Děkan Hradecký připomněl, že je potřeba 
všechny tyto nedostatky nahlašovat ihned na helpdesk, že to není fakultní záležitost, ale bude 
komunikovat s ředitelem CITu. Jedná se také o nastavení spamfiltrů. 
 
Senátor Nováček se dotázal, zda by bylo možné upravit strukturu profilu na stránkách 
Ostravské Univerzity, neboť v záložce „Projekty a granty“ jsou u osob uváděny jen ty, kde 
figuruje jako hlavní řešitel. Děkan Hradecký odpověděl, že údaje k projektům jsou napojeny 
na systém EVID. Karlický podotknul, že se jedná především o rozhodnutí představitelů 
univerzity, co se má na webu zobrazovat, stávající stav považuje za cílený a nejedná se o 
technickou chybu. Děkan Hradecký předá podnět k řešení. 
 
Senátor Dušek upozornil, že si studenti stěžují na překryvy povinných předmětu u učitelských 
oborů. Děkan Hradecký odvětil, že to bohužel s ostatními fakultami nejde více koordinovat, 
což je zejména u prvních ročníků nešťastné. 
 
Děkan Hradecký informoval senátory o aktuálním dění na PřF, o projektu JTF a budově A.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:17 předsedou Karlickým. 
 
 
 
Zapsala: Simona Šťastná  

Verifikoval: František Karlický 


