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Akademický senát 

č. j.: OU-9583/31-2023 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 20. ledna 2023 

 
Přítomni: Eva Bílková, Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Michaela Drgová, Radek Dušek, 
Vjačeslav Jurčenko, František Karlický, Petr Kočárek, Marek Malina, Alexandr Nováček, 
Radomír Pech, Hana Sezimová, Simona Šťastná, Marek Vajgl, Tomáš Zelenka, Martin Žáček, 
Jaroslav Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Aleš Zářický (prorektor), Zuzana Václavíková (předsedkyně AS OU), 
Jan Hradecký (děkan), Vítězslav Bican (tajemník) 
 
Předem omluveni: Věra Ferdiánová, Veronika Labajová, Martin Mucha, Petr Raunigr 
 
Zasedání bylo zahájeno 20. 1. 2023 v 10:04 v místnosti L105 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. Protože AS PřF nemá v současné chvíli zapisovatele a tento může 
být jen z členů AS PřF, předseda Karlický se zeptal, zda je někdo ochoten se funkce ujmout a 
vzhledem k žádné pozitivní odpovědi konstatoval, že zapisujícím bude muset být pro toto 
zasedání sám. Předseda poprosil o pomoc se sčítáním hlasů senátory J. Žáčka a M. Vajgla, 
kteří souhlasili. V okamžiku zahájení bylo přítomno 17 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu 2023/2024 
¾ Akreditační spis Aplikovaná biochemie 
¾ Výroční zpráva AS PřF OU 2022 
¾ Doplnění volební komise 
¾ Příprava doplňujících voleb do studentské komory 
¾ Informace k proběhlým volbám děkana PřF OU 
¾ Příprava rozpočtu fakulty na rok 2023 
¾ Změny studijního a zkušebního řádu a změny v elektronické agendě studia 
¾ Změny volebního a jednacího řádu AS PřF OU 
¾ Různé 

 
K programu zaslanému při svolání zasedání nebyly připomínky. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
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2. Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu 2023/2024 
 
Děkan Hradecký představil podmínky pro přijetí do doktorského studia s tím, že formát se 
neliší od minulých let. V diskusi Vajgl zmínil drobné překlepy a formulace, které byly předány 
na děkanát. Karlický zmínil chybějící návaznost v druhé části dokumentu “Forma a obsah 
přijímacího pohovoru“, kde se objevují některé nutné dodatečné podklady k přihlášce, 
přestože výše v první části „Přihláška ke studiu“ vypadá seznam povinných příloh jako 
konečný. Do diskuse se zapojil Vajgl a Hradecký, bude opraveno. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro přijetí k doktorskému studiu do akademického roku 
2023/2024. 

Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Akreditační spis Aplikovaná biochemie 
 
Předseda Karlický připomněl, že 18.1. byl dodána aktualizovaná verze spisu. Děkan Hradecký 
představil akreditační spis studijního programu Aplikovaná biochemie, který by měl být v rámci 
chemie atraktivní (jak se ukazuje na jiných univerzitách). Dále je očekáván rozvoj biochemie 
na PřF v rámci připravovaného projektu LERCO a dále je částečně očekávána synergie 
s personálním rozvojem Katedry chemie, kde se podařilo v rámci projektu Global Experts 
získat významnou zahraniční profesorku. Program je bakalářský a zároveň profesně 
orientovaný, což je na fakultě novinka. V diskusi předseda Karlický uvedl, že jeho předem 
zaslané připomínky k publikační činnosti a záměru studijního programu byly již zapracovány 
v dodané aktualizované verzi spisu. M. Žáček uvedl, že zaslal dílčí připomínky Zelenkovi, ten 
potvrdil, že je na katedře zapracují, a vyzval senátory k případným dalším připomínkám, které 
mu mohou přímo zaslat. Vajgl zmínil chybějící formy ověření studijních výsledků u některých 
předmětů, literaturu apod., do další diskuse se zapojil děkan Hradecký (stáže), Vajgl (další 
drobnosti zašle Zelenkovi) a Hradecký (aktuálnost literatury).  
 
Usnesení: AS PřF bere na vědomí akreditační spis bakalářského studijního programu 
Aplikovaná biochemie. 

Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Výroční zpráva AS PřF OU 2022 
 
Předseda Karlický stručně představil výroční zprávu AS PřF OU za rok 2022: složení AS PřF, 
čím se AS PřF zabýval podle jednacího řádu a čím z vlastní aktivity. 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje výroční zprávu AS PřF OU za rok 2022. 
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Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Doplnění volební komise 
 
Předseda Karlický informoval, že Václavíková se vzdala členství ve volební komisi. Dále uvedl, 
že je zapotřebí komisi doplnit, aby byla funkční, protože Volebním řádem AS PřF OU (čl. 5, 
odst. 1) je stanovena jako pětičlenná (z toho alespoň jeden člen z kurie studentů). V průběhu 
volebního období se případně může složení dále měnit. 
 
Sezimová navrhla Kočárka, Kočárek kandidaturu přijal. Karlický připomněl možnosti 
hlasování, do diskuse o formě hlasování se zapojila Václavíková, senát se přiklonil k možnosti 
veřejně hlasovat o komisi jako celku. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje Volební komisi AS PřF ve složení Malina, Vajgl, Zelenka, 
Sezimová a Kočárek. 

Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Příprava doplňujících voleb do studentské komory 
 
Předseda Karlický informoval, že Raunigr ohlásil přerušení studia (od letního semestru, tj. 
13. 2. 2023). Obecně student přerušením studia přestává být studentem (SZŘ čl. 26, odst. 14) 
a následně podle Jednacího řádu AS PřF zaniká mandát senátora. Karlický připomněl (a 
předsedkyně volební komise Sezimová potvrdila), že studentská komora nemá aktuálně 
náhradníka. AS PřF tedy pravděpodobně začne chystat doplňující volby. Předseda Karlický 
uvedl, že by rád tento bod dnes rámcově projednal, ať může případně hned 13. 2. vyhlásit per 
rollam hlasování (s lhůtou do 20. 2.) o harmonogramu voleb, pokud by s tímto postupem AS 
PřF souhlasil. AS PřF by tak nemusel čekat na případné další zasedání AS PřF. V senátu 
panovala shoda na tomto řešení s tím, že volební komise prověří a popřípadě upraví všechna 
data harmonogramu doplňujících voleb navržená předsedou Karlickým: zveřejnění 
harmonogramu 20. 2., zveřejnění seznamu oprávněných voličů 27. 2., příjem návrhů kandidátů 
do voleb 27. 2. – 10. 3., zveřejnění kandidátních listin 13. 3., průběh vlastních voleb 20. 3. –
24. 3., zveřejnění výsledků 27. 3. 
 
 
7. Informace k proběhlým volbám děkana PřF OU 
 
Předseda Karlický informoval o práci Volební komise pro volbu děkana. Komise se sešla po 
volbě děkana 6. 12. 2022 a vypracovala volební protokol. Zápis z jednání a protokol byl 
v podkladech pro toto zasedání. Protokol byl pojat jako zpráva o celém průběhu voleb od jejich 
vyhlášení a byl zveřejněn na webu PřF 9. 12. 2022. Předseda Karlický po uplynutí lhůt zaslal 
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5. 1. 2023 panu rektorovi návrh na jmenování děkana spolu se zápisem z volebního zasedání 
AS PřF. 
 
Předseda Karlický informoval senátory, že v rámci reakcí některých členů akademické obce 
na volební shromáždění akademické obce ze 25. 11. 2022 a prezentaci doc. Maršálka získal 
z Rektorátu OU data o publikační činnosti PřF v posledních letech a také počty a strukturu 
zaměstnanců OU. Všichni si je mohou ověřit v interní databázi PUBL (Jimp, RIV ANO) resp. 
výročních zprávách OU. Trend počtu publikací je dlouhodobě rostoucí (počet publikací PřF 
vykazovaných v RIVu je za posledních osm vyhodnocených let (2014-2021) zhruba 
dvojnásobný), navíc se v posledních letech klade důraz na kvalitu publikací, a nejen na jejich 
počet. V porovnání struktury zaměstnanců OU podle počtu fyzických osob došlo mezi lety 
2012 (64,3% akademičtí a vědečtí pracovníci, 35,7% ostatní zaměstnanci) a 2021 (68,8% 
akademičtí a vědečtí pracovníci, 31,2% ostatní zaměstnanci) k mírnému nárůstu poměru 
akademických a vědeckých pracovníků vůči ostatním zaměstnancům. Do následující delší 
diskuse o datech se zapojil Bradáč, M. Žáček, J. Žáček, Bílková, Karlický, Hradecký, Nováček, 
Václavíková a Vajgl. Předseda Karlický zašle rektorátní data pro informaci doc. Maršálkovi, 
který taktéž čerpal počty zaměstnanců z výročních zpráv, k jeho případnému vyjádření. 
 
Přišel prorektor Zářický. Vzhledem jednomu zbývajícímu bodu programu zasedání do 
plánovaného bodu jednání s panem prorektorem, bylo po krátké diskusi senátorů navrženo 
prohození bodů. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje záměnu pořadí projednání 8. a 9. bodu programu zasedání. 
 
Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Změny studijního a zkušebního řádu a změny v elektronické agendě studia 
 
Předseda Karlický přivítal prorektora pro studium prof. Zářického. Prorektor Zářický požádal 
předsedu Karlického, aby postupně vždy přečetl jeden dotaz a pak k němu otevřel diskusi (pan 
prorektor obdržel dotazy za AS PřF předem). 
  
Předseda Karlický shrnul problematiku vypisování zkoušek v elektronické agendě studia, 
změna spočívá v nutnost vypisování každého pokusu zkoušky/zápočtu explicitně zvlášť. 
Senátoři se ptají, proč je to nutné, odezva od vyučujících je negativní a zdá jim to nadbytečné. 
Prorektor Zářický vysvětlil rizika dosavadního vypisování 1., 2. i 3. termínu najednou. Problémy 
nastaly zejména v případech, kdy nebylo doloženo povolení k třetímu (tzv. děkanskému) 
termínu, ale student byl vyzkoušen. K delší diskusi a vyjasňování detailů informačního 
systému, logiky zapisování zkoušek, třetího termínu a informovanosti vyučujících přispěl 
Bradáč, Zářický, Dušek, Hradecký, M. Žáček, Bujok, Karlický, Vajgl a Václavíková. Během 
diskuse krátce odešli a vrátili se Václavíková, Hradecký, Nováček, Malina a Zářický. Prorektor 
Zářický přizve senátora Vajgla na studijní komisi OU.  
 



  
 

 
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 

 

5 

Akademický senát 

Předseda Karlický uvedl další část dotazů ke Studijnímu a zkušebnímu řádu (SZŘ), jehož 
novela platí od září 2022 a podklady se shromažďovaly a vyhodnocovaly několik let. Senátoři 
se zajímají zejména o původní návrhy, které nakonec zahrnuty do finální podoby SZŘ nebyly 
a zajímají se o důvody nezahrnutí. Nevýhodou nových bakalářských akreditací major/minor je 
nemožnost obor bakalářské práce volit během studia (uchazeč se rozhodne již podáním 
přihlášky, výběrem major), kdežto u předcházejících dvouoborových studií mohl student volbu 
provést až na začátku třetího ročníku. Prorektor Zářický vysvětlil, že je to dáno formou 
akreditace ve "sdružených studijních programech" pro kterou se univerzita rozhodla. Záměna 
major/minor by byla tzv. přestupem mezi studijními programy (major je určující), který není 
zákonem umožněn. V diskusi se zapojil Hradecký, Karlický, Václavíková a Zářický. 
 
Dále byla prodiskutována možnost změny major/minor na „jednooborové“ studium, což by 
mělo být možné, když major a specializace spadají pod stejný studijní program. Dlouhodobě 
požadovaným návrhem fakulty ohledně Ph.D. studia byla možnost absolvování státní 
doktorské zkoušky (SDZ) výrazně dříve než obhajoby disertační práce. Prorektor Zářický 
vysvětlil, že je to v principu možné, ale SZŘ předpokládá připuštění k SDZ, až když jsou 
získány všechny kredity. Karlický konstatoval, že nový systém akreditací je zase rigidnější, 
než býval, protože v nynějších doktorských akreditacích jsou typicky alokovány kredity i za 
vědecké publikace (předtím bývaly požadavky na publikace mimo kredity) a ty bývají splněny 
až ke konci studia. Dále diskutovali o vhodnosti kreditního systému pro doktorská studia 
Hradecký, Karlický a Zářický. 
 
Posledním bodem, který byl prorektorovi zaslán, byl obecnější, aby SZŘ zeštíhlil do obecného 
vnitřního předpisu (tento předpis musí schvalovat MŠMT) a některé konkrétnější části by se 
nahradily operativněji přizpůsobitelnými opatřeními rektora nebo děkana. Proděkan Zářický 
vysvětlil, že tato koncepce PřF nebyla akceptována, naopak byla univerzitou preferována 
koncepce jediného dokumentu, ve kterém lze nalézt vše ke studiu. 
 
Dušek se ptal na využití bodů, které se udělují u zkoušek. Prorektor Zářický konstatoval, že 
pro vážený studijní průměr se používají stále klasifikační stupně. Nad studijním řádem dále 
diskutoval Dušek, Hradecký a Zářický. 
 
Předseda Karlický poděkoval prorektorovi Zářickému za účast na zasedání, Zářický odešel.  
 
 
9. Příprava rozpočtu fakulty na rok 2023 
 
Tajemník Bican připomněl základní nastavení rozdělení příspěvku, jehož metodika byla 
v minulých letech upřesňována. Nyní neplánuje chystat změny, takže bude mít připraveny 
tabulky pro dosazení příspěvku přiděleného univerzitou fakultě. Vyzval však senátory, pokud 
mají nějaké podněty z kateder k úpravám metodiky, ať je dají vědět co nejdříve. Předseda 
Karlický připomněl školení k rozpočtu ze strany tajemníka na zasedání AS PřF v dubnu 2022, 
takže senátoři mají detailní přehled o jednotlivých položkách rozpočtu. Děkan Hradecký 
informoval o chystaném zvýšení tarifních mezd a komentoval další události, které mohou 
ovlivnit rozpočet PřF. Zmínil také změny chystané v novele vysokoškolského zákona, zejména 
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v oblasti doktorského studia má přijít i změna financování. Do diskuse se zapojila Šťastná, 
Bílková, Hradecký a Bican. 
 
Odešla Václavíková. 
 
 
10. Změny volebního a jednacího řádu AS PřF OU 
 
Předseda legislativní komise Vajgl představil změny Jednacího řádu AS PřF podle předem 
zaslaného draftu zápisu z Legislativní komise AS PřF (samotné zasedání Legislativní komise 
proběhlo před zasedáním AS PřF). Zbývá dořešit pár posledních úprav – hybridní forma 
jednání, zapisovatel, hlasování per-rollam lze pouze o dříve projednaných bodech, použití MS 
Teams pro hlasování, podmínky opakované volby děkana, termín předání výsledků volby 
rektorovi. Do diskuse k těmto bodům přispěli Bradáč, Hradecký, Vajgl, Karlický, Šťastná, 
Zelenka, Drgová, Dušek, Bílková a Nováček. Bod s docházkou (čl. 2, odst. 2) po diskusi 
zůstane ve stejné podobě. 
 
 
11. Různé 
 
Děkan Hradecký informoval o dalších komplikacích při rekonstrukci budovy A (středová zeď) 
a o jednáních o ceně s dodavatelem. Celková cena se blíží limitní ceně veřejné zakázky. 
Informace doplnil tajemník Bican. 
 
Bílková požádala vedení fakulty o identifikování stipendií (zdroj) v portálu nebo jako zprávu 
pro příjemce u platby. Drgová potvrdila, že tato informace schází a je problematická pro činnost 
studentských spolků. Tajemník Bican zjistí možnosti. Odešel Hradecký. Karlický podotknul, že 
studentští senátoři dostávají i stipendium za účast na zasedáních AS PřF (směrnice), 
akademici formou odměny (vnitřní mzdový předpis). M. Žáček požádal tajemníka o číselník 
zakázek k identifikace odměn. 
 
Předseda Karlický informoval, že předpokládá další zasedání podle určeného časového „okna“ 
vyhrazeného pro senát v rozvrhu, a to v průběhu třetího březnového týdnu nebo v pátek 17. 
března 2023.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 13:10 předsedou Karlickým. 
 
 
Zapsal a verifikoval: František Karlický 


