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

Zápis č. 5 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 8. února 2012 
 

 
Přítomni: 
18 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: prof. J. Molnár, doc. P. Bednář, dr. M. Fňukal 
děkan: prof. J. Ševčík 
proděkani: prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný 
hosté: D. Gronychová 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF dr. Jukl.  
 
Bod 1. Kontrola usnesení, výsledek hlasování per rollam 
Kontrola usnesení bez připomínek. 
Ve dnech 23.–30. ledna 2012 proběhlo hlasování AS PřF UP per rollam o návrhu usnesení k podpoře 
rezoluce akademické obce Univerzity Karlovy v Praze. Text návrhu usnesení: 
„Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyjadřuje plnou 
podporu Rezoluci členů akademické obce UK ke změnám ve fungování VŠ zveřejněné 
dne 19. ledna 2012 a prohlašuje, že je připraven aktivně hájit akademické svobody.“ 
 
Výsledek hlasování:  
 pro 19 
 proti 2 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-5/2012. 
 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení, výsledek hlasování per rollam 
2. Informace z AS UP 
3. Vyjádření AS PřF UP k novému bakalářskému studijnímu oboru Environmentální studia 

a udržitelný rozvoj 
4. Změna Statutu cen děkana PřF UP 
5. Připomínky k návrhu vnitřního předpisu UP – Disciplinární řád UP 
6. Různé 
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Bod 2. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. 
AS UP přijal usnesení o tom, že sleduje se znepokojením diskusi nad věcným návrhem zákona 
o vysokých školách. Věcný návrh zákona o vysokých školách oslabuje pozici stávajících 
samosprávných orgánů akademické obce ve prospěch orgánů mocensky dosazených ze strany státu, 
což ohrožuje nezávislost vysokých škol. V předložené verzi AS UP věcný návrh zákona o vysokých 
školách odmítá a podporuje kritiku návrhu věcného zákona o vysokých školách předloženou Radou 
vysokých škol i Českou konferencí rektorů a žádá MŠMT ČR o jejich plné respektování. 
AS UP v souladu se stanovisky RVŠ i ČKR vyjádřil zásadní nesouhlas s přípravou a předložením 
věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a žádá ministra o stažení tohoto návrhu. 
AS UP dále schválil navržený Jednací řád VR LF AS UP, schválil návrh na změnu Statutu PřF UP 
a neschválil Řád menzy UP.  
 
Bod 3. Vyjádření AS PřF UP k novému bakalářskému studijnímu oboru Environmentální studia 
a udržitelný rozvoj 
Materiál obdrželi senátoři písemně. Předkladatel návrhu, vedoucí Katedry rozvojových studií doc. 
Nováček, seznámil členy senátu s důvody, které vedly k návrhu na vznik nového oboru. Záměr 
zřídit uvedený obor schválila VPRO Věd o zemi 12. 12. 2011. Garantem oboru bude doc. Machar. 
 

Návrh usnesení: 
AS PřF UP doporučuje zřízení nového bakalářského oboru Environmentální studia a udržitelný 
rozvoj ve studijním programu B1301 Geografie. 
 

Výsledek hlasování (přítomno 16 senátorů):  
 pro 15 
 proti 0 
 zdržel se 1 

 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-5/2012. 
 
Bod 4. Změna Statutu cen děkana PřF UP 
Materiál obdrželi senátoři písemně. Návrh na změny ve statutu odůvodnil proděkan prof. Opatrný. 
Navrhované změny byly projednány Kolegiem děkana PřF, proběhla i konzultace s ředitelem 
Finančního úřadu v Olomouci. 
V diskusi zazněla připomínka k formulaci „učební text nebo populárně–vědecký text / monografie 
nebo monografická kapitola mimořádného významu“ (prof. Šebela) a k absenci oceňování pedagogické 
činnosti (dr. Fürst). Proděkan Opatrný reagoval na dotaz senátora Šebely v tom smyslu, že 
posouzení splnění požadavků kladených Statutem je dle čl. I odst. 4 v kompetenci stanoveného 
grémia. 
 

Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje návrh na změny Statutu cen děkana PřF UP v předloženém znění. 
 

Výsledek hlasování (přítomno 17 senátorů):  
 pro 17 
 proti 0 
 zdržel se 0 
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Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-5/2012. 
 
Bod 5.  Připomínky k návrhu vnitřního předpisu UP – Disciplinární řád UP 
Materiál obdrželi senátoři písemně. Návrh Disciplinárního řádu UP představil předseda dr. Jukl.  
Uvedl, že AS PřF UP předpis neschvaluje, ale má právo jej připomínkovat. Zodpověděl na dotazy 
týkající se formulací v disciplinárním řádu. 
Ze strany senátorů nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky. 
 
Bod 6. Různé 
 Doc. Fiurášek tlumočil senátu podnět z Katedry optiky ohledně problémů s parkováním 

v podzemních garážích PřF. Bývají neoprávněně obsazena místa pro invalidy, některá stání jsou 
využívána k trvalému parkování vozidel a parkoviště tak neplní svůj účel. Děkan prof. Ševčík 
reagoval sdělením, že problém už byl probírán kolegiem děkana a prošetřením byl pověřen 
tajemník fakulty. K parkovacím místům pro invalidy bude zřízeno svislé značení. 

 Senátor Kundrata přečetl senátorům prohlášení studentů týkající se skříněk v hlavní budově PřF, 
ve kterém popsali současnou neutěšenou situaci s používáním skříněk a vyjádřili svou 
nespokojenost s jejich trvalým obsazováním některými studenty. Své názory v obšírné diskusi 
vyslovili jak akademičtí pracovníci (doc. Kubínek, doc. Talašová, doc. Kvítek, prof. Dvořák, doc. 
Nováček, dr. Fürst), tak zástupci studentské komory (Mgr. Navařík, Bc. Talášek, Mgr. Miková). 
V diskusi zazněly návrhy, jak by se event. mohla situace řešit – klíče od skříněk v kompetenci 
kateder, pravidelné vyprazdňování „mrtvých“ skříněk. Děkan prof. Ševčík uvedl, že o potížích 
se skříňkami ví, ale jde o problém těžko řešitelný, protože skříněk není dostatek pro všechny 
studenty. Řešením se bude zabývat a uvítá jakékoliv návrhy. 

 Děkan prof. Ševčík informoval senát o tom, že prof. Frébort nadále zůstává ve funkci proděkana 
pro evropský a investiční rozvoj. Proděkan nebyl děkanem odvolán ani na funkci nerezignoval. 

 Proděkan prof. Opatrný informoval o situaci s hodnocením výsledků VaV: RVVI schválila 
výsledky hodnocení 2011, ale je nejasné, jak bude sestaven rozpočet 2013. Podle zákona by se 
měla podpora na RVO (institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků) počítat přímou úměrou podle 
hodnocení, někteří členové RVVI v čele s prof. Fialou ale navrhují rozpočty „zafixovat“ nebo 
„přiměřeně modifikovat“. To budí otázky, např. zda by se fixace týkala rozpočtu před nebo po 
uplatnění sankcí za nesprávně vykázané výsledky – pro UP je rozdíl cca 9 mil., tedy cca 3 % 
rozpočtu (pro MU cca 56 mil., tedy cca 10 % rozpočtu). V případě, že by na celostátní úrovni 
došlo k fixaci rozpočtu na RVO, je nutno zvážit reakci na univerzitní a fakultní úrovni. Jedna 
krajní možnost je odpovídajícím způsobem zafixovat rozpočty kateder, což by ale bylo 
nespravedlivé vůči rozvíjejícím se pracovištím. Další možností je použít nějakou variantu 
metodiky hodnocení pro vnitřní dělení, zde však vzniká otázka, jak naložit s oborovou fixací 
rozpočtů na celostátní úrovni (v kap. V Metodiky 2011 je 10 oborových skupin). Výsledky 
hodnocení 2011 budou použity pro alokaci prostředků na vnitřní granty (IGA) ze specifického 
VŠ výzkumu. Oddělení VaV v nejbližších dnech rozešle tabulku bodovaných výsledků 
katedrám. 
Místopředseda RVŠ prof. Opatrný dále informoval o dění v Radě VŠ, kam byl senátem 
delegován. V RVŠ se nyní diskutuje především o návrzích věcných záměrů zákonů o vysokých 
školách a o finanční pomoci studentům. RVŠ tyto návrhy připomínkovala, přičemž řada podnětů 
přišla i z UP. Z AS PřF přišly připomínky od kolegů dr. Jukla, doc. Fiuráška a dr. Fürsta, jimž 
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prof. Opatrný tímto děkuje. RVŠ uplatnila 34 připomínek k VZ ZVŠ, z nichž 16 bylo akceptováno 
a 4 částečně akceptovány a 33 připomínek k VZ ZFPS, z nichž 3 byly akceptovány a 2 částečně. 
Předchozího dne měl o těchto návrzích jednat Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, kam se prof. Opatrný vypravil jako jeden ze zástupců RVŠ. 
Protože se poslanci zdrželi a následně odhlasovali přerušení jednání, k diskusi nad věcnými 
záměry zákonů nedošlo.  

 Děkan prof. Ševčík seznámil senátory s předběžným stavem dělení finančních prostředků na UP 
pro rok 2012, podle nějž by pro PřF UP došlo k poklesu proti r. 2011 o 3%, zatímco pokles UP 
jako celku je 6%. Příjmy PřF UP ze všech zdrojů by se mohly pohybovat kolem 450 milionů při 
odvodech kolem 60 milionů. Rektor UP navrhne AS UP metodiku tvorby odvodů založenou 
z 50% na přepočtených úvazcích a z 50% na vyplacených osobních nákladech jednotlivých fakult. 

 

 
  

Příští jednání AS PřF UP:  
28. března 2012 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 UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 8. února 2012  

 AS PřF UP doporučuje zřízení nového bakalářského oboru Environmentální studia 
a udržitelný rozvoj ve studijním programu B1301 Geografie 

 AS PřF UP schválil návrh na změnu Statutu cen děkana PřF UP v předloženém znění 
 AS PřF UP nemá připomínek k návrhu Disciplinárního řádu UP 
 AS PřF UP byl seznámen s tím, že prof. Frébort zůstává proděkanem 
 AS PřF UP se zabýval problémem parkování v podzemních garážích a problémem 

skříněk pro studenty v hlavní budově PřF 
 AS PřF UP byl seznámen s vývojem tvorby nového zákona o vysokých školách a zákona 

o finanční pomoci studentům a se způsobem financování rozvoje výzkumné organizace 
 AS PřF UP byl seznámen s přípravou metodiky tvorby rozpočtu UP 


