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Zápis č. 18 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 23. dubna 2014 
 

Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny 
hosté: děkan prof. I. Frébort, proděkani prof. Z. Dvořák a prof. J. Molnár 
prof. T. Opatrný 
 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP doc. Jukl. Přivítal senátory a hosty. K navrženému 
programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Bez připomínek. 
 
Bod 2. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP a AS UP 
Senátoři písemně obdrželi zprávu o výsledcích voleb do AS PřF UP, zápis dílčí volební komise 
o výsledcích voleb do AS UP na PřF UP a zprávu hlavní volební komise o průběhu a výsledcích 
voleb do AS UP pro volební období 2014–2017. Výsledky voleb jsou zveřejněny na webových 
stránkách AS PřF UP a AS UP. Předseda doc. Jukl k předloženým zprávám doplnil stručný 
komentář. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje zprávu o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP na 9. volební období 
(6. 5. 2014 až 6. 5. 2017). 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-18/2014. 
 
Bod 3. Zhodnocení volebního období 
Senátoři k tomuto bodu nediskutovali. 
 
 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP a AS UP 
3. Zhodnocení volebního období 
4. Různé 
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Bod 4. Různé 
 Volební agitace v den voleb do senátu 
V souvislosti s průběhem voleb do senátu PřF a UP ve dnech 9. a 10. 4. 2014 předseda doc. Jukl na 
žádost senátora Mgr. Navaříka otevřel diskusi k otázce předvolební agitace v bezprostřední blízkosti 
volebního místa v den voleb. Členům volební komise se agitace jevila jako nepřiměřená, neetická 
(rozdávání letáků přímo u volebních uren, občerstvení). V diskusi zazněly náměty, jak by se mohla 
agitace v den voleb pro příští volby řešit – jestli úpravou volebního a jednacího řádu AS nebo 
prostřednictvím volební komise, zda stanovit případné sankce (jaké a jak je potom vymáhat), jak 
stanovit „bezprostřední blízkost místa voleb“ (Mgr. Suchomel, dr. Fürst, doc. Nováček, Mgr. 
Navařík, Mgr. Miková, doc. Kvítek, doc. Jukl). 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP pokládá za neetické, aby v místě voleb do AS nebo jeho bezprostřední blízkosti 
probíhala v době voleb volební agitace, a žádá příští AS PřF UP, aby usiloval o zákaz agitace 
v místě voleb nebo jeho bezprostřední blízkosti v době voleb. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 12 
 proti 0 
 zdržel se 2 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-18/2014. 
 
 Hodnocení výsledků výzkumných organizací 
Na žádost dr. Fürsta objasnil proděkan prof. Dvořák pravidla hodnocení výsledků v tzv. II. pilíři. 
Poskytl další informace k hodnocení VaV a zdůraznil, že by se mělo usilovat o prezentaci především 
kvalitních výsledků. 
Prof. Opatrný upřesnil, že metodika hodnocení je vládou schválena do roku 2015 a její součástí je tzv. 
II. pilíř, který má sloužit k expertnímu zhodnocení nejlepších výsledků jednotlivých institucí. Není 
přitom nijak omezeno, v jak širokých spolupracích mohou předkládané výsledky vznikat. Z toho 
důvodu nepovažuje za šťastné nařízení vedení PřF, podle něhož má naše fakulta předkládat pouze 
výsledky, kde je autor z PřF prvním nebo korespondenčním autorem. Protože nelze očekávat, že by 
podobnou restrikci na sebe uplatnily ostatní instituce, může toto opatření ve svém důsledku 
poškodit PřF i UP. 
Prof. Dvořák s názorem prof. Opatrného polemizoval a uvedl, že dle jeho názoru zvolené řešení 
neovlivní negativně pozici PřF UP. 
 
 Zastoupení oborů v AS PřF UP 
Mgr. Suchomel předložil senátorům námět k diskusi ve věci zastoupení všech oborů v studentské 
komoře AS PřF UP, připojil se také Mgr. Navařík. Jedná se především o rovnoměrné zastoupení 
oborů ve studentské komoře senátu podobně, jako je tomu v komoře zaměstnanecké (např. 
z každého oboru 1 student a 2 studenti podle výsledků). Příští senát by se tímto problémem měl 
zabývat. 
 
 Informace z RVŠ 
Prof. Opatrný informoval o posledním zasedání předsednictva Rady VŠ, na kterém vystoupil nový 
ministr školství Chládek, a náměstek MŠMT pro vysoké školství Veber. Rada VŠ se mimo jiné 
zabývala situací v GAČR, retroaktivitou některých opatření v metodice hodnocení VaV a v nejbližší 
době se bude zabývat otázkou financování elektronických informačních zdrojů a novelizací VŠ 
zákona. Prof. Opatrný vítá veškeré podněty, které od senátorů a členů akademické obce dostává 
a může prostřednictví RVŠ tlumočit. V souvislosti s novým složením AS připomíná, že materiály 
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z RVŠ bude nyní posílat novým senátorům. Kromě toho je ale posílá i komukoliv, kdo o ně projeví 
zájem. Pokud tedy někteří dosluhující senátoři budou chtít dostávat materiály i nadále, stačí prof. 
Opatrnému poslat mail. 
 
 Volební systém do AS UP 
Doc. Kvítek se pozastavil nad způsobem volby senátorů za jednotlivé fakulty do AS UP, kdy všichni 
voliči fakulty mohou volit senátory ze všech navržených kandidátů fakulty. Předseda doc. Jukl 
k tomu uvedl, že tak je to stanoveno ve Volebním a jednacím řádu AS UP a vysvětlil, jak tento 
systém vznikl. 
 
Na závěr zasedání děkan prof. Frébort vyslovil poděkování senátorům za spolupráci, byť trvala 
necelé tři měsíce, a za operativnost při schvalování rozpočtu. 
Předseda senátu doc. Jukl poděkoval senátorům za práci po celou dobu jejich mandátu, poté 
poděkoval všem senátorům a hostům za účast a zasedání ukončil. 
 
 

 
 
 
 
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 21. května 2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu. 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 23. dubna 2014 

• AS PřF UP by seznámen s průběhem a výsledky voleb do AS PřF UP a AS UP a schválil 
zprávu o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP. 

• AS PřF UP pokládá za neetické, aby v místě voleb do AS nebo jeho bezprostřední 
blízkosti v době voleb probíhala volební agitace, a žádá příští AS PřF UP, aby usiloval 
o zákaz této agitace. 


