
 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: +420–585634009 (sekretariát děkana), +420-585634649 (předseda AS PřF UP), fax +420–585225737 

Zápis č. 14 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 2. října 2013 
 

Přítomni: 15 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: doc. Bednář, prof. Molnár, prof. Otyepka, Mgr. Dušková, Mgr. Miková, Mgr. Talášek 
hosté: děkan prof. Ševčík, proděkani prof. Dušek, prof. Frébort, prof. Opatrný a doc. Smolová, 
tajemník dr. Velecký, vedoucí studijního odd. pí Gronychová; 
kandidát na rektora prof. Miller, kvestor Ing. Kopřiva 
 

 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Jukl. K navrženému programu zasedání nebyly 
vzneseny žádné připomínky.  
 
Bod 1. Změny ve složení AS PřF UP 
Předseda informoval senátory o rezignaci prof. Bělohlávka na funkci senátora, na jehož místo podle 
výsledků voleb nastupuje prof. Otyepka. Další změna se týká studentské komory AS PřF UP, kde 
zanikl mandát Mgr. Kundratovi z důvodu ukončení studia. Jeho nástupcem se podle výsledků voleb 
stává Bc. Pavel Pustina, kterého předseda dr. Jukl na zasedání přivítal. Prof. Otyepka se z dnešního 
zasedání omluvil. 
 
Bod 2. Kontrola usnesení 
Vzhledem k tomu, že na posledním jednání AS PřF UP dne 29. 5. 2013 nebyl senát usnášeníschopný, 
proběhla dvě hlasování metodou per rollam. O výsledcích informoval senátory předseda dr. Jukl: 
 
I. Návrh usnesení:  
AS PřF UP schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015. 
 
Výsledek hlasování (hlasovalo 18 členů):  

 pro 17 
 proti 1 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-14/2013. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Změna ve složení AS PřF UP 
2. Kontrola usnesení 
3. Informace z AS UP 
4. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana PřF UP na další funkční období 
5. Informace o počtech přijatých studentů v akademickém roce 2013/2014 
6. Vystoupení prof. Millera, kandidáta na rektora UP 
7. Seminář ke způsobu stanovování nákladů (full cost metodika) 
8. Různé 
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II. Návrh usnesení:  
AS PřF UP schvaluje motivační stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit 
studentů. 
 
Výsledek hlasování (hlasovalo 18 členů):  

 pro 16 
 proti 0 
 zdržel se 2 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-14/2013. 
 
Bod 3. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. 
AS UP na svém zasedání 12. června 2013 schválil Výroční zprávu o hospodaření UP za rok 2012, Řád 
přijímacího řízení UP, Řád rigorózního řízení UP a změnu Přílohy č. 2 Statutu UP Pravidla 
hospodaření UP. AS UP neměl žádné námitky k dodatku č. 1 rozhodnutí rektora UP Vyhlášení 
standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky 
spojené se studiem na UP v akad. roce 2013/2014 a také vyslovil souhlas s Rozhodnutím rektora UP 
o užívání budovy VŠ kolejí Marie Kudeříkové Filozofickou fakultou UP. AS UP dále vyhlásil 
doplňovací volby studentského zástupce FZV UP v AS UP na funkční období 2011–2014 a požádal 
akademické senáty AS UP o vyjádření k potřebě zřízení veřejného ochránce práv studentů na UP či 
fakultách a o výčet problémů ochrany práv studentů, které by měl řešit, což již AS PřF učinil. 
Na zasedání 25. září 2013 AS UP schválil Spisový a skartační řád UP a novelu č. 12 Statutu UP 
týkající se poplatků spojených se studiem. AS UP se seznámil s informacemi komise k volbě rektora, 
navrženi jsou dva kandidáti, prof. Mašláň a prof. Miller. Dále se AS UP zabýval návrhem na změnu 
Volebního a jednacího řádu AS UP ve věci mandátu studenta-senátora, který přechází do 
bezprostředně navazujícího studijního programu. AS UP také vyslechl projev bývalého senátora 
studentské komory AS UP Mgr. Sojky, který se týkal mj. jeho nepřijetí k doktorskému studiu na PF 
UP a reakci děkanky PF UP prof. Hrušákové. 
 
Bod 4. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana PřF UP pro další funkční období 
Návrh harmonogramu voleb kandidáta na funkci děkana PřF UP přednesl předseda AS PřF UP 
dr. Jukl: 

- uzávěrka návrhů na kandidáty: pátek 8. listopadu 2013 12:00 hodin 
- uzávěrka pro vyslovení souhlasu kandidátů: úterý 19. listopadu  
- zveřejnění kandidátní listiny: středa 20. listopadu  
- představení kandidátů: shromáždění akademické obce – středa 27. listopadu 15:00 hodin 
- volba kandidáta na děkana v AS PřF UP: středa 4. prosince  

Způsob předložení návrhu: návrh mohou předkládat členové akademické obce PřF UP, a to 
výhradně písemně (doporučeným dopisem, nebo prostřednictvím podatelny), doporučuje se doložit 
i písemný souhlas navrženého kandidáta. Kandidát musí splňovat požadavky zákona č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích ČSFR, ČR a SR, tj. osvědčení vydané MV a čestné prohlášení uchazeče – toto je nutno 
doložit bezprostředně po úspěšné volbě kandidáta v AS PřF UP. 
 
Dále předseda AS PřF dr. Jukl navrhl složení volební komise pro volby kandidáta na funkci děkana 
PřF UP, kterou by tvořilo předsednictvo AS PřF UP: 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda 
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., I. místopředseda 
Mgr. Jan Stoklasa, II. místopředseda 
 
K návrhům předsedy dr. Jukla nebyly vzneseny žádné připomínky. 
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Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje harmonogram voleb kandidáta na funkci děkana PřF UP na funkční období 
2014 až 2018 a schvaluje volební komisi pro volby kandidáta na funkci děkana ve složení 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D., doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., a Mgr. Jan Stoklasa. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-14/2013. 
 
Informace o volbách děkana PřF UP budou zveřejněny na úřední desce fakulty a na webových 
stránkách AS PřF UP včetně vzoru návrhu kandidáta na funkci děkana a vzoru vyjádření osoby 
navržené za kandidáta na funkci děkana PřF UP (přílohy zápisu). 
 
Bod 5. Informace o počtech přijatých studentů v akademickém roce 2013/2014 
Informace senátorům podala proděkanka doc. Smolová. 
Počet přihlášek ke studiu v bakalářských programech v akademickém roce 2013/2014 činil cca 3400, 
ke studiu se zapsalo 1364 studentů, což jsou počty srovnatelné s akademickým rokem 2012/2013. 
Počet přihlášek ke studiu v navazujících magisterských programech byl cca 850, zapsalo se 427 
studentů, což je zhruba o 150 více než loni. Do doktorských programů se zapsalo 65 studentů, což je 
podobný počet jako loni, ovšem v roce 2011/2012 byl počet vyšší (85). Z uvedeného vyplývá, že 
kvóta pro přijímání studentů zůstane pro PřF zachována. Jak ale podotkl děkan prof. Ševčík, 
v příštích letech nepochybně nastanou problémy s počtem studentů v důsledku populačního 
poklesu. 
Na dotaz senátora doc. Kvítka, zda je možné přijmout studenta (např. ze zahraničí) do doktorského 
programu mimo oficiální termíny přijímacího řízení, odpověděla doc. Smolová, že v duchu rovného 
přístupu by se měly vyhlášené termíny dodržovat. Senátor doc. Nováček se dále tázal, zda se 
nějakým způsobem zohledňuje otevření nově akreditovaného oboru – MŠMT nijak vznik nového 
oboru nezohledňuje, na PřF je uplatňováno vnitřní pravidlo přijímání max. 25 studentů do nového 
oboru. 
 
Další bodem programu mělo být vystoupení kandidáta na funkci rektora prof. Millera. Vzhledem 
k tomu, že se prof. Miller ještě na zasedání nedostavil, pokračovalo zatím jednání na návrh předsedy 
dr. Jukla bodem programu č. 8 Různé. 
 
Bod 8. Různé 
Informace z RVŠ podal proděkan prof. Opatrný, který úvodem předeslal, že důležité dokumenty 
průběžně senátorům posílá k připomínkování. Prof. Opatrný sdělil senátorům termín pro návrhy 
členů dozorčích rad pro IPn KREDO a IPn Kvalita – o návrhy prosí do 5. října. Dále senátorům podal 
informace z posledního zasedání RVŠ, kde bylo přijato usnesení týkající se návrhu rozpočtu na 
výzkum. RVŠ v něm vyjadřuje znepokojení nad dosavadním vývojem přípravy rozpočtu na rok 
2014, protože navrhovaný pokles finančních prostředků na výzkum je v rozporu s už dříve přijatým 
vládním usnesením investovat do výzkumu 1% HDP z veřejných zdrojů. Prof. Opatrný zmínil také 
usnesení České konference rektorů, ve které se ČKR ohradila proti připravovaným změnám 
podmínek při řešení běžících projektů Operačního programu VaVpI. Informoval též senátory 
o novém Operačním programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). 
K OP VaVpI doplnil proděkan prof. Frébort informace, jak problematiku podpory z neveřejných 
zdrojů řeší výzkumná centra PřF (CRH, RCPTM). V krátké diskusi k tomuto tématu vystoupili prof. 
Opatrný, prof. Dvořák, dr. Fürst. 
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Bod 6. Vystoupení prof. Millera, kandidáta na rektora UP 
Předseda dr. Jukl přivítal prof. Mgr. Jaroslava Millera, Ph.D., a předal mu slovo. Prof. Miller 
poděkoval senátorům za pozvání a uvedl, že cílem jeho návštěvy v AS PřF UP je představit se 
a seznámit členy senátu se svými představami o UP v případě, že by byl zvolen rektorem. Ve svém 
vystoupení se prof. Miller zaměřil zejména na oblasti: 

- internacionalizace UP – získávání zahraničních studentů (předloženy statistické tabulky 
počtu zahraničních studentů na UP), rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami, 
akreditace studijních programů v anglickém jazyce, on-line kurzy; cíl: stát se 
„středoevropskou“ univerzitou 

- věda a výzkum – podpora doktorandských míst, získávání nových doktorandů i ze zahraničí; 
financování vědy – nebýt závislí jen na národních zdrojích, zaměřit se více na celoevropské 
programy zaměřené na financování výzkumu; posílení oddělení vědy a výzkumu na 
rektorátu UP 

- „osm fakult, jedna univerzita“ – potřeba integrace uvnitř univerzity, změna modelu 
distribuce peněz pro centrální jednotky UP, návrh změn ve struktuře rektorátu, omezení 
byrokracie 

- inovace ve výuce – on line vzdělávání (model MOOC ) 
V následné diskusi odpovídal prof. Miller na dotazy senátorů a vyslechl jejich názory. Probíral se 
model dělení peněz na UP, financování vědy, vědecký výkon, grantové projekty (prof. Ševčík, prof. 
Opatrný, prof. Frébort, prof. Strnad, prof. Šebela); internacionalizace UP,  on-line kurzy, dokumenty 
UP v anglickém jazyce (prof. Opatrný, doc. Nováček, dr. Fürst, Mgr. Navařík); potřeba 
restrukturalizace rektorátu a Projektového servisu (prof. Dvořák, prof. Opatrný, doc. Nováček). Prof. 
Miller také vyjádřil názor, že by se univerzita měla vyjadřovat k otázkám veřejného zájmu. 
 
Bod 7. Seminář ke způsobu stanovování nákladů (full cost metodika) 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl přivítal kvestora UP Ing. Kopřivu a předal mu slovo. 
Ing. Kopřiva seznámil senátory formou prezentace s metodou full cost a podal k ní podrobný 
komentář se závěrem, že FCM model participace součástí na nákladech celouniverzitních aktivit je 
vhodným nástrojem zohledňujícím více kritérií. FCM model samotné náklady nesnižuje, ale ukazuje, 
které činnosti jsou jejich zdrojem. FCM neřeší výnosy, spoluúčast na projektech VaVpI řeší jiným 
algoritmem. Ing. Kopřiva a tajemník PřF UP dr. Velecký představili návrh full cost metodiky pro UP. 
Jedná se o pracovní návrh, který se v současné době prezentuje na jednotlivých fakultách UP.  
V následné diskusi odpověděl Ing. Kopřiva na dotazy: 

- zda by se FCM promítl do vnitřních předpisů UP (prof. Frébort): ano, ze strany kontrolních 
orgánů je požadován vnitřní předpis; předpokladem pro použití FCM je certifikace 

- zda je FCM administrativně náročnější (prof. Srnad): neměla by být. 
Předseda dr. Jukl poděkoval panu kvestorovi i panu tajemníkovi za výklad, obdobný seminář se 
uskuteční 13. 11. 2013 v aule PřF pro zájemce z UP. 
 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl poděkoval senátorům i hostům za účast a zasedání ukončil. 
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Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 4. prosince 2013 v 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu. 
 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 2. října 2013 

• AS PřF UP vzal na vědomí rezignaci prof. RNDr. Radima Bělohlávka, DSc., na členství 
v AS PřF UP a zánik mandátu senátora Mgr. Robina Kundraty z důvodu ukončení 
studia. Podle výsledků voleb se místo nich senátory stávají prof. RNDr. Michal Otyepka, 
Ph.D., a Bc. Pavel Pustina. 

• AS PřF UP schválil podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 
• AS PřF UP schválil motivační stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých 

mobilit studentů. 
• AS PřF UP schválil harmonogram voleb kandidáta na funkci děkana PřF UP pro funkční 

období 2014–2018 a schválil volební komisi pro volby kandidáta na funkci děkana ve 
složení RNDr. Marek Jukl, Ph.D., doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., a Mgr. Jan Stoklasa. 

• AS PřF UP byl informován o počtech přijatých studentů v akademickém roce 2013/2014. 
• AS PřF UP se seznámil s kandidátem na rektora UP prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, 

Ph.D. 
• AS PřF se zúčastnil semináře o metodě full cost a seznámil se s návrhem FCM pro UP. 



 

 

  
 

Návrh kandidáta na funkci děkana 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Jméno, příjmení a titul(y) navrhovaného 
 
_____________________________________ 
Datum narození navrhovaného 
 
_________________________________________________________________________ 
Pracoviště navrhovaného 
 
_________________________________________________________________________ 
Korespondenční adresa pro kontakt s navrhovaným vč. telefonu a e-mailu (není-li totožná 
s pracovištěm) 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 

Jméno, příjmení, pracoviště/ročník a obor studia,  
vlastnoruční podpis předkladatele návrhu 

 
 

Příloha 1



 

Vyjádření osoby navržené za kandidáta na funkci děkana PřF UP 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Jméno, příjmení a titul(y) navrženého 
 
_____________________________________ 
Datum narození navrhovaného 
 
_________________________________________________________________________ 
Pracoviště navrhovaného 
 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM *) 
 
 

se zařazením na kandidátní listinu pro volbu kandidáta na děkana Přírodovědecké fakulty 
UP v Olomouci vyhlášenou dne  2.10.2013 
 
V případě souhlasu současně tímto prohlašuji, že splňuji podmínky stanovené pro výkon funkce 
děkana zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 

vlastnoruční podpis navržené osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 ) nehodící se škrtněte (vymažte) 

Příloha 2
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