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Akademický senát 

č. j.: OU-132242/31-2022 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 2. prosince 2022 

 
Přítomni: Eva Bílková, Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Radek Dušek, Vjačeslav Jurčenko, Věra 
Ferdiánová, František Karlický, Petr Kočárek, Veronika Labajová, Marek Malina, Martin 
Mucha, Alexandr Nováček, Radomír Pech, Petr Raunigr, Hana Sezimová, Simona Šťastná, 
Marek Vajgl, Tomáš Zelenka, Martin Žáček, Jaroslav Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Vítězslav Bican (tajemník), Pavel Drozd, 
Zuzana Václavíková 
 
Předem omluveni: Michaela Drgová 
 
Zasedání bylo zahájeno 2. 12. 2022 ve 14:31 v místnosti M240 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 20 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Návrh na jmenování děkana PřF OU pro volební období 2023-2027  
¾ Změny volebního a jednacího řádu AS PřF OU 
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 20 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Návrh na jmenování děkana PřF OU pro volební období 2023-2027 
 
Předseda Karlický informoval o průběhu přípravy voleb (zápisy z jednání volební komise pro 
volbu děkana měli senátoři v podkladech), rekapituloval harmonogram voleb, připomněl 
odstoupení jednoho kandidáta po Shromáždění akademické obce PřF OU 25.11. a představil 
aktuální kandidáty na děkana (abecedně), doc. Drozda a dr. Václavíkovou. Následně 
představil systém volby (včetně možnosti druhého kola v případě potřeby), pravidla tajného 
hlasování a vzhled hlasovacích lístků. Následně otevřel diskuzi.  
 
Diskuzi zahájila senátorka Labajová, která se kandidátů zeptala na podporu studentských 
spolků. Předseda Karlický položil kandidátům několik otázek: a) jakých oblastí by se týkalo 
případné šetření prostředků na fakultě, které kandidáti v nějaké míře zmiňovali ve volebních 
programech, b) jaký mají postoj k diskutované autonomii kateder a c) jaké kompetence má mít 
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kandidát na děkana vzhledem k zastupování fakulty navenek a jaké silné kompetence mají 
současní kandidáti. Senátor J. Žáček se dotázal na zkušenosti a možnou implementaci 
výběrových řízení s mezinárodní účastí. Senátor Vajgl se ptal na plány ohledně změn, popř. 
zachování skladby základních položek rozpočtu fakulty. Kandidáti Drozd a Václavíková 
postupně odpovídali jakým způsobem by v případě zvolení v dotazované oblasti postupovali.  
 
Po ukončení diskuze předseda Karlický znovu uvedl způsob úpravy hlasovacích lístků podle 
článku 15, bodu 12, JŘ AS PřF (tuto část také promítnul na plátno) a vyzval komisi pro volbu 
děkana (spolu s předsedou Karlickým ve složení Dušek a Šťastná), aby zahájila volbu. Komise 
zkontrolovala hlasovací schránku spolu s místem pro úpravu lístků a Karlický s Duškem 
postupně vyzývali jednotlivé senátory k tajné volbě podle pořadí na prezenční listině. Členka 
komise Šťastná senátorům před zraky všech přítomných předala orazítkovaný hlasovací 
lístek, který po úpravě na odděleném místě vhodili do hlasovací schránky viditelné všem. Po 
prvním kole volby byly výsledky sečteny volební komisí takto: 
 
Výsledky hlasování 1. kola volby: 
doc. Drozd – 9 
dr. Václavíková – 11 
Neplatné lístky – 0 
 
AS PřF OU proto tímto podle článku 15 JŘ AS PřF (bodů 11 a 13) schválil hlasováním v tajné 
volbě následující návrh. 
 
Usnesení: AS PřF OU navrhuje na jmenování děkana PřF OU pro období 2023-2027 RNDr. 
Zuzanu Václavíkovou, Ph.D.  
 
Václavíková, navržená na jmenování děkana PřF OU, poděkovala senátorům za důvěru a 
uvedla, že je si vědoma těsné volby. Kandidát Drozd poděkoval senátorům za podporu a uvedl, 
že se se všemi bude nadále setkávat na půdě fakulty. Děkan Hradecký popřál vše nejlepší 
Přírodovědecké fakultě a uvedl, že je připraven ihned zahájit hladké předání agendy vedení 
fakulty. 
 
Předseda Karlický v 15:40 vyhlásil krátkou přestávku. Znovu zahájil zasedání v 15:46. 
 
 
3. Změny volebního a jednacího řádu AS PřF OU 
 
Po přestávce bylo přítomno 18 senátorů (odešel Bradáč a Sezimová). Předseda legislativní 
komise Vajgl představil změny volebního a jednacího řádu dle předem zaslaného materiálu. 
Následně vyzval senátory, jestli vidí ještě nějaký sporný bod ve volebním a jednacím řádu.  
 
Diskuzi zahájil předseda Karlický, který upozornil na sporné body, na které narazila volební 
komise pro volbu děkana PřF při právě ukončených volbách děkana. Jedná se o článek 15 a 
16 JŘ. Článek 15 bod 15: „vyhlásí nejpozději do dvou týdnů opakované volby“ je asi v rozporu 
s článkem 16 bodem 1 „vyhlásí opakovanou volbu usnesením přímo na zasedání AS PřF s 
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neúspěšnou volbou.“ Dále ve článku 16 bodě 1 je téměř nezákonně uvedeno: „Zasedání AS 
PřF pro opakovanou volbu se musí́ konat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů a nejpozději 
30 kalendářních dnů od předchozí neúspěšné́ volby.“ Případní noví kandidáti musí však mít 
stejná práva jako ti z prvního kola, tj. od vyhlášení opakovaných voleb děkana musí uplynout 
do ukončení sběru přihlášek 2 měsíce (kvůli zákonné lhůtě pro získání lustračního osvědčení).  
 
Odchází Ferdiánová (15:25, zůstává 17 senátorů), přichází Sezimová (15:55, přítomno 18 
senátorů). 
 
Předseda LK Vajgl informoval dále o: 

¾ článku 12 a sporném bodě hlasování per rollam – zda uvést obecně „elektronicky“ nebo 
uvést „MS Teams“. Senátor Mucha je pro „elektronicky“, Nováček upozornil na problém 
na LF a doporučil projednání s právním. Dušek taky konstatoval, že nelze uvést 
elektronicky, protože to by bylo snadno napadnutelné. Dále se Dušek dotázal na článek 
12 a bod 8 a zrušení per rollam hlasování. Na základě diskuze LK zapracuje/pozmění 
bod 10 a zruší podmínku a) a b), tak aby se po usnesení senátu o per rollam hlasování 
nedalo zrušit hlasováním tajným. 

¾ článku 10 a podmínce a) a b), kterou zapracuje do druhé věty tohoto článku. 
¾ článek 12 odstavec 5 – jestli je potřeba hlasovat o komisi jako celku, nebo při doplnění 

člena komise volit tajné hlasování.  
 
Předseda Karlický upozornil na článek 6 a podmínku, že zapisovatel musí být členem AS PřF 
OU. Mucha upozornil, že je možné se inspirovat ve velkém AS OU. Na základě diskuze 
vyplynula úprava, že zapisovatelem může být zaměstnanec PřF (s ohledem na to, že při 
předchozím projednávání bylo slíbena součinnost z děkanátu) nebo student PřF. Senátorka 
Šťastná upozornila, že současný rozdíl odměny zapisovatele a řadového senátora je 400 Kč 
a je nedostatečný a podobně je to u předsedy PřF AS OU. 
 
Odchází J. Žáček (16:06, zůstává 17 senátorů), odchází Sezimová (16:08, přítomno 16 
senátorů). 
 
Na závěr předseda LK Vajgl informovat senátory, že po zapracování navržených změn zašle 
k připomínkování bez nutnosti zasedání. Po dalším zapracování by se nový jednací řád mohl 
dát ke schvalování.  
 
 
4. Různé 
 
Senátor Vajgl se dotázal na to, jak pracoviště reagují na nový způsob zapisování zkoušek. Na 
základě diskuze, do které vstoupil senátor Dušek, Karlický a M. Žáček, byl předseda Karlický 
senátory pověřen, aby požádal prorektora pro studium o vysvětlení, proč k tomu došlo, popř. 
ho pozval na další zasedání.  
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Předseda Karlický informoval o složení volební komise (podle Volebního řádu AS PřF OU), 
včetně právě zvolené Václavíkové, která je umístěna na webových stránkách AS PřF OU. Na 
základě diskuze se senátoři shodli, že je komise je i nadále funkční a doporučili zeptat se 
Václavíkové, zda souhlasí s tím, že je stále ve volební komisi. Senátoři navrhují do budoucna 
podmínky členství ve volební komisi upravit vzhledem k možným výlučnostem funkcí. 
 
Předseda Karlický informoval senátory o kritice projevu doc. Maršálka při shromáždění 
akademické obce a na jím prezentovaná data od některých členů akademické obce a o jednom 
podnětu pro senát. Senátor Nováček sdělil, že preferuje projednávat podněty, u kterých je 
známo, kdo je předkládá. Následně upozornil, že to je záležitost pro etickou komisi. Senátor 
Zelenka podotknul, že pokud to chce dotyčný řešit, má přijít a uvést bod k jednání veřejně. 
Senát necítí v těchto záležitostech kompetenci a doporučuje kritikům se případně obrátit na 
etickou komisi. 
 
Předseda Karlický informoval, že předpokládá další zasedání v pátek 20. ledna 2023.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 16:31 předsedou Karlickým. 
 
 
Zapsala: Simona Šťastná 

Verifikoval: František Karlický 


