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Zápis č. 4 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 16. listopadu 2011 
 

 
Přítomni: 

14 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: doc. Bednář, prof. Bělohlávek, Mgr. Dušková, prof. Dvořák, Bc. Miková, Bc. Navařík, 
prof. Strnad 
děkan: prof. J. Ševčík 
proděkani: prof. Frébort, prof. Opatrný 
hosté: prorektor prof. Dvořák, prof. Zbořil, dr. Velecký, Mgr. Krausová 
 

 
Předseda dr. Jukl přivítal členy senátu a hosty. K programu jednání nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 

Úvodem informoval předseda dr. Jukl senátory o dopisu, který obdržel ohledně Katedry botaniky, 
jejíž situací se AS PřF zabýval na zasedání 9. 2. 2011, a o následné korespondenci mezi děkanem prof. 
Ševčíkem a signatáři dopisu. Poté následovala informace o plnění příslušného usnesení k této věci: 
 
Usnesení z 9. 2. 2011: 

1) AS PřF UP žádá vědecko-pedagogickou radu oboru Biologie s ekologií, jako svůj odborný poradní orgán, aby 
se zabývala koncepcí rozvoje Katedry botaniky PřF UP a jejím souladem s koncepcí oboru biologie s ekologií, 
jehož je tato katedra součástí 

Předseda dr. Jukl ocitoval vyjádření VPRO Biologie s ekologíí ze dne 15. 11. 2011: 
 Koncepce Katedry botaniky byla předložena a obhájena v průběhu výběrového řízení na 

vedoucího Katedry botaniky a byla akceptována vedením PřF UP 
 Koncepce Katedry botaniky není v rozporu s rozvojem oboru Biologie s ekologií. 

 
 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Zřízení nového fakultního pracoviště – centra popularizace vědy a výzkumu „Pevnost 

poznání“ 
4. Prezentace výzkumných center Centrum regionu Haná pro biotechnologický 

a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 
5. Různé 
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(2) AS PřF UP žádá děkana fakulty, aby sledoval zajištění a úroveň výuky na Katedře botaniky a případně 
přijal potřebná opatření k adekvátnímu zajištění výuky v akreditovaných studijních oborech. 

Děkan prof. Ševčík sdělil senátorům, že zajištění a úroveň výuky na Katedře botaniky sleduje 
prostřednictvím proděkanky doc. Smolové. 
K uvedené záležitosti se v diskusi vyjádřili senátoři doc. Kvítek, dr. Fürst, doc. Nováček, prof. 
Šebela. Děkan prof. Ševčík sdělil, že personální záležitosti jsou plně v kompetenci vedoucího Katedry 
botaniky. Proděkan prof. Frébort připomněl historii problému a podal doplňující informace 
o průběhu výběrového řízení na vedoucího Katedry botaniky, kde byl členem výběrové komise.  
 
Usnesení č. 1-3/2011 z 5. 10. 2011: 

AS PřF dle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje návrh na změnu Statutu PřF UP 
takto:  
Statut PřF UP ze dne 2. 6. 2004, ve znění pozdějších změn a doplňků, se s účinností dnem 1. 1. 2012 mění a 
doplňuje tak, že v článku 3 odst. 2 Přílohy č. I Statutu PřF UP – Organizační řád PřF UP se v bodu „Obor 
Biologie a ekologie“ odrážka „Laboratoř genomové integrity“ zrušuje. 

Návrh byl schválen na zasedání AS UP dne 2. 11. 2011. 
 
Usnesení č. 2-3/2011 z 5. 10. 2011: 

AS PřF UP navrhuje Akademickému senátu UP prof. Tomáše Opatrného, doc. Janu Talašovou a Mgr. Jana 
Stoklasu jako kandidáty UP do Rady vysokých škol na volební období 2012–2014. 

Na zasedání AS UP dne 2. 11. 2011 proběhla volba delegátů s výsledkem:  
Delegátem UP do sněmu a členem předsednictva RVŠ na funkční období 2012–2014 byl v I. kole 
tajné volby zvolen prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
Delegátkou UP do sněmu RVŠ na funkční období 2012–2014 byla ve III. kole tajné volby zvolena doc. 
RNDr. Jana Talašová, CSc. 
Delegátem UP do Studentské komory RVŠ na funkční období 2012–2014 byl ve III. kole tajné volby 
zvolen JUDr. Marek Hodulík. 
 
Usnesení č. 3-3/2011 z 5. 10. 2011: 
AS PřF UP schvaluje doc. Romana Kubínka za delegáta PřF UP v Radě vysokých škol na volební období 2012–
2014. 

AS UP  vyslovil souhlas s delegací doc. Kubínka na zasedání dne 2. 11. 2011. 
 
Bod 2. Informace z AS UP 

Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. 
Prorektorem UP pro zahraniční vztahy byl jmenován prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D. 
AS UP schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké a tvůrčí činnosti UP na rok 2012; schválil delegáty UP do Rady vysokých škol; vyslovil 
souhlas se založením Zájmového sdružení právnických osob „OK4Inovace“, ovšem za podmínky, že 
bude zajištěn soulad s Pravidly pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických 
osob a dále soulad s čl. 28 odst. 4 písm. c) Pravidel hospodaření upravující podíl UP na rozhodování 
právnické osoby; schválil Zřizovací listinu Mateřské školy UP; schválil změnu JŘ VR FZV a Statutu 
FZV; schválil změnu Statutu PřF. 
 
Bod 3.  Zřízení nového fakultního pracoviště – centra popularizace vědy a výzkumu „Pevnost 
poznání“ 

Návrh na zřízení fakultního pracoviště – centra popularizace vědy a výzkumu „Pevnost poznání“ 
a návrh na příslušnou změnu Statutu PřF UP byl předložen písemně, předkladatel – děkan prof. 
Ševčík.  
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S prezentací projektu „Pevnost poznání“ vystoupila Mgr. Krausová. Jedná se o projekt v rámci 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013, prioritní osa 3, výzva číslo 1.3 - 
Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, dotace ve výši 150 milionů Kč. Hlavním 
řešitelem projektu je prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 
Mgr. Krausová odpověděla v diskusi na dotazy týkající se zejména financování provozních nákladů 
v průběhu doby udržitelnosti projektu (bude se podílet Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, 
sponzoři), personálního zajištění (pracovníci z PřF na částečné úvazky, cca 60 osob), zapojení 
studentů PřF do projektu (již v současné době pracují v týmech, dále se budou zapojovat do aktivit 
pro školy jako lektoři) a doplnila, že hlavním indikátorem je počet návštěvníků. 
 
Návrh usnesení: 

AS PřF UP 

1. dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách s účinností dnem 1. 1. 2012 zřizuje centrum 
popularizace vědy a výzkumu Pevnost poznání  

2. dle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje následující návrh na změnu 
Statutu PřF UP účinnou dnem 1. 1. 2012:  

I. Statut PřF UP ze dne 2. 6. 2004 ve znění pozdějších změn a doplňků se mění a doplňuje tak, že 
v článku 4 odst. 1 písm. d) zní:   
„d) Centrální jednotky fakulty, které tvoří pracoviště děkanátu, kabinety, centra Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace, informační středisko a správa budov.“  

II. Statut PřF UP ze dne 2. 6. 2004 ve znění pozdějších změn a doplňků se mění a doplňuje tak, že 
v článku 6 odst. 2 Přílohy č. I Statutu PřF UP – Organizační řád PřF UP třetí odrážka zní  
 „Centra Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jsou jimi: 

 výzkumné centrum Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský 
výzkum 

 výzkumné centrum Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, 
 centrum popularizace vědy a výzkumu Pevnost poznání. “ 

 
Výsledek hlasování:  
 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat - Usnesení AS PřF UP č. 1-4/2011. 

Návrh na změnu Statutu PřF UP bude v souladu s § 27 odst 1 písm. b) zákona o vysokých školách 
postoupen ke schválení AS UP.  
 
Bod 4.  Prezentace výzkumných center Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský 
výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů představil formou prezentace ředitel centra 
prof. Zbořil, Centrum regionu Haná pak ředitel centra prof. Frébort. Obě centra, která jsou zřízena 
jako centrální jednotky PřF, jsou budována v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace.  
Oba ředitelé seznámili senátory s posláním center, jejich náplní činnosti, organizační strukturou, 
financováním. Senátoři byli informováni o současném stavu plnění indikátorů projektů, jakož 
i o aktuálním stavu výstavby obou center v areálu Holice. 
V diskusi byla probírána otázka odvodů finančních prostředků z center do společného fondu 
fakulty, problém plnění indikátoru „počet studentů“, otázka financování center v rámci ČR 
(udržitelnost všech center), financování vědy a výzkumu v roce 2012. 
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Bod 5. Různé 

Žádné návrhy. 

 
 

 
  

Příští jednání AS PřF:  

15. prosince 2011 v 13:30 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 16. listopadu 2011  

 AS PřF UP byl seznámen se stanoviskem VPRO Biologie s ekologií ke koncepci Katedry 
botaniky PřF UP 

 AS PřF UP schválil zřízení nového fakultního pracoviště – centra popularizace vědy 
a výzkumu „Pevnost poznání“ 

 AS PřF UP byl seznámen s činností výzkumných center Centrum regionu Haná pro 
biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů 


