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Zápis č. 2 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 7. června 2011 
 

 
Přítomni: 
15 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: Mgr. Dušková, dr. Fňukal, dr. Fürst, Mgr. Kundrata, Bc. Navařík, prof. Strnad 
děkan: prof. J. Ševčík 
proděkani: prof. Dušek, prof. Frébort, prof. Opatrný 
hosté: dr. Velecký; D. Gronychová, M. Plachý 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF dr. Jukl. V úvodu omluvil z jednání proděkanku 
doc. Smolovou. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Bez připomínek. 
 
Bod 2. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. 
UP nemá schválený rozpočet na rok 2011. Jedna fakulta, FTK, dosud nepředložila svůj rozpočet. 
Schválení rozpočtu UP se předpokládá do konce června. 
Předsedou nově zvoleného AS UP je doc. Dopita (PdF), místopředsedy jsou dr. Jukl (PřF) 
a I. Kalivoda (LF). 
 
Bod 3. Odložen – bude projednán na příštím zasedání AS PřF 
 
Bod 4. Harmonogramu akademického roku 2011/2012 
Materiál ke schválení předložen písemně (předkladatelka proděkanka doc. Smolová). Nebyly 
vzneseny žádné připomínky. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Podmínky pro přijímací řízení 
4. Harmonogram akademického roku 2011/2012 
5. Způsob sestavování rozpočtu PřF UP – seznámení se s metodikou tvorby rozpočtu 
6. Různé 
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Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje harmonogram akademického roku 2011/2012. 
 
Výsledek hlasování:  
 pro 15 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat - Usnesení AS PřF UP č. 1-2/2011. 
 
Stipendia pro studenty PřF UP v akademickém roce 2011/2012 
Materiál předložen písemně (předkladatelka proděkanka doc. Smolová). Děkan prof. Ševčík 
odpověděl na dotazy k předloženému návrhu – stipendia uvedená v bodech 1. a 2. jsou vyplácena ze 
stipendijního fondu, stav stipendijního fondu ke konci roku 2010 činí 6.109 tis. Kč, stipendijní fond se 
naplňuje z poplatků studentů za překročení standardní doby studia. Ze stipendijního fondu jsou 
dále hrazeny náklady související se studiem zahraničních studentů doktorského studia a projekt 
Hýčkejte svou alma mater. V diskusi zazněly názory na účelnost poskytování stipendií, zda 
preferovat řešitele olympiád, jak motivovat dobré studenty ke studiu na PřF, v jaké výši stipendia 
poskytovat. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje stipendia pro studenty PřF UP v akademickém roce 2011/2012. 
 
Výsledek hlasování:  
 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 1 

 
Závěr: Návrh byl přijat - Usnesení AS PřF UP č. 2-2/2011. 
 
Předání medaile prof. Janského Miroslavu Plachému, dárci krve 
Děkan prof. Ševčík a předseda AS PřF UP dr. Jukl předali panu Miroslavu Plachému, studentovi 
Mezinárodních rozvojových studií, medaili prof. Janského za 20 bezplatných odběrů krve. 
 
Bod 5. Způsob sestavování rozpočtu PřF UP – seznámení se s metodikou tvorby rozpočtu 
Rozpočet PřF na rok 2011 byl schválen Akademickým senátem PřF na zasedání dne 2. 5. 2011. 
Písemné materiály k výkladu předložil písemně děkan prof. Ševčík.  Seznámil senátory se současnou 
metodikou dělení finančních prostředků na PřF, se strukturou rozpočtu fakulty, s procesem 
schvalování rozpočtu. Podal vysvětlení k jednotlivým položkám a zodpověděl dotazy senátorů. 
V diskusi prof. Molnár upozornil na problémy s financováním učitelského studia, připojil se 
doc. Kubínek. Děkan prof. Ševčík navrhl o problematice učitelství jednat s dotčenými katedrami a 
hledat řešení.  
Prof. Ševčík uvedl, že v případě potřeby poskytne další doplňující informace k dělení finančních 
prostředků na PřF. 
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Bod 5. Různé 
Proděkan prof. Opatrný seznámil senátory s činností Rady vysokých škol, kde má UP i PřF své 
zástupce. Prof. Opatrný je členem předsednictva RVŠ, delegáty sněmu za UP jsou doc. Talašová 
(PřF) a dr. Hodulík (PF), delegátem za PřF doc. Kubínek. Prof. Opatrný informoval senátory 
o aktuálně projednávaných materiálech, kterými jsou Návrh věcného záměru zákona o vysokých 
školách a Principy financování vysokého školství v roce 2012. Ubezpečil senátory, že připomínkovací 
řízení má smysl a uvítá spolupráci senátu. Doc. Talašová a doc. Kubínek obeznámili senátory se 
svým působením v RVŠ. Doc. Talašová je místopředsedkyní Pracovní skupiny pro kvalitu VŠ, 
doc. Kubínek je místopředsedou Výboru Fondu rozvoje vysokých škol. 
 

 
  

Příští jednání AS PřF:  
5. října 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu, tř. 17. listopadu 12, Olomouc  

 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 7. června 2011  

 AS PřF UP schválil harmonogram akademického roku 2011/2012 
 AS PřF UP schválil stipendia pro studenty PřF UP v akademickém roce 2011/2012 
 AS PřF UP byl seznámen s metodikou tvorby rozpočtu PřF 


