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Zápis č. 9 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 3. října 2012 
 

 
Přítomni: 
14 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: prof. Bělohlávek, Mgr. Dušková, prof. Dvořák, doc. Fiurášek, dr. Fürst, prof. Molnár, 
Mgr. Navařík 
proděkani prof. Opatrný a doc. Smolová; tajemník dr. Velecký 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF dr. Jukl.  
 
Bod 1. Kontrola usnesení 

Na základně usnesení č. 1-8/2012 bylo zpracováno rozdělení finančních prostředků RVO na PřF UP 
a celkové rozdělení finančních prostředků PřF UP na rok 2012 bylo rozesláno ke schválení per 
rollam.  Poměrem hlasů 15 pro, 1 proti, 5 nehlasovalo nebo se zdrželo hlasování, byl návrh schválen 
dne 11. 9. 2012 (Usnesení AS PřF UP č. 1-9/2012). 

Dále AS PřF UP požadoval vyřešení dopravní situace při výjezdu na tř. 17 listopadu u jižní části 
budovy. K tomu podal informaci proděkan prof. Opatrný: bylo jednáno s Magistrátem města 
Olomouce a na základě toho bylo provedeno vodorovné značení, které brání parkování vozidel na 
tř. 17 listopadu v blízkosti výjezdu. Pokud by uvedené opatření bylo nedostatečné, bude jednáno 
dále o umístění zrcadla. 

AS PřF UP také požadoval vyřešení parkování v garážích na tř. 17. listopadu, což je předmětem 
informace v bodě 5. 

Předseda informoval senát o tom, že mezi zasedáními byl senátu předložen návrh harmonogramu 
akademického roku 2012/2013, který byl v souladu s ust. čl. 9 odst. 2 Statutu PřF UP schválen 
předsednictvem AS PřF UP dne 8. 9. 2012 (Usnesení AS PřF UP č. 2-9/2012). 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Schválení disciplinární komise PřF UP 
4. Schválení podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 
5. Parkování v garážích na tř. 17. listopadu 12 
6. Způsob hodnocení výsledků B (kniha) a C (kapitola v knize) 
7. Různé 
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Bod 2. Informace z AS UP 

Informace ze zasedání Akademického senátu UP dne  20. června a 26. září 2012 podal dr. Jukl. AS UP 
zejména schválil nový Stipendijní řád UP, jehož registrační řízení na MŠMT právě probíhá.  Dále 
schválil Výroční zprávu UP za rok 2011. Vyslovil rovněž souhlas se sjednáním úvěru pro dostavbu 
TÚ LF UP do výše 85 milionů (čerpání nad 60 mil. by podléhalo dalšímu souhlasu), přičemž jistina 
bude splácena z prostředků LF UP. 

Na dotaz na nový Organizační řád UP (v účinnosti od 1. 6. 2012) odpověděl dr. Jukl, že tento předpis 
byl před schválením v AS UP rozeslán k připomínkám, z PřF UP žádnou neobdržel. 
 
Bod 3.  Schválení disciplinární komise PřF UP 

Návrh děkana prof. Ševčíka na zřízení disciplinární komise přednesla proděkanka doc. Smolová. 
Nejprve uvedla, že Disciplinární řád pro studenty UP byl ministerstvem registrován 15. 6. 2012, čímž 
nabyl platnosti. Disciplinární komise na fakultách jsou zřizovány v souladu s tímto řádem a 
s příslušnými ustanoveními zákona o vysokých školách. Komise je šestičlenná, z toho je 50% 
studentů. 

Návrh na složení komise: 
pedagogická část: dr. Jukl, doc. Smolová, doc. Tesaříková 
studentská část: Mgr. Miková, Mgr. Navařík, Mgr. Stoklasa 

Doc. Smolová dále uvedla, že Disciplinární komise se bude zabývat disciplinárními přestupky 
studentů, nejvíce zřejmě přestupky souvisejícími s plagiátorstvím závěrečných prací. Vysvětlila 
senátorům, jakým způsobem je v současné době plagiátorství prověřováno.  

V diskusi se doc. Kvítek pozastavil nad tím, že navržení členové komise jsou převážně z oborů 
matematika (3) a fyzika (2) a není zastoupen obor chemie a biologie, což by mohlo být problematické 
při posuzování plagiátorství v závěrečných pracích těchto oborů. Doc. Bednář se dotázal, jakým 
způsobem bude komise fungovat. Doc. Smolová sdělila, že bude vytvořen metodický pokyn pro 
činnost komise. Pokud se jedná o posuzování plagiátů, komise bude vždy vycházet z názoru 
příslušného oboru, vedoucího katedry a vedoucího práce. 

Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje Disciplinární komisi PřF UP ve složení: dr. Marek Jukl, doc. Irena Smolová, 
doc. Eva Tesaříková, Mgr. Martina Miková, Mgr. Jakub Navařík, Mgr. Jan Stoklasa. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 12 členů):  
 pro 8 
 proti 3 
 zdržel se 1 

 
Závěr: Návrh nebyl přijat. 

Na základě výsledku hlasování bylo dohodnuto, že členové senátu předají své návrhy na složení 
Disciplinární komise PřF doc. Smolové a schválení se uskuteční na dalším zasedání AS PřF. 
 
Bod 4. Schválení podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014. 

Materiál předložen písemně (proděkanka doc. Smolová).  
Vzhledem k tomu, že státní maturita v roce 2013 již nebude mít dvě úrovně, nelze použít pro rok 
2013/2014 stejnou podmínku, jaká byla pro uchazeče v letošním roce (do všech bakalářských 
programů budou přijati bez přijímacích zkoušek uchazeči, kteří si zvolili ve všech předmětech vyšší 
úroveň státní maturity a celkově měli výborný průměrný prospěch, tj. ze všech části státní maturitní 
zkoušky byli klasifikováni výborně). Pro rok 2013/2014 je místo toho navrženo, že do všech 
bakalářských studijních programů budou bez přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří v rámci 
Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) úspěšně složí zkoušku z Obecných studijních předpokladů 
v základní verzi (OSP Z) nebo z Matematiky. Za úspěšné složení zkoušky se v obou případech 
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považuje dosáhnutí minimálního percentilu 90. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské 
verze testu OSP, což výrazně rozšiřuje možnosti pro zájemce o studium ze Slovenské republiky. 
Další kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek byla stanovena na základě návrhů garantů 
programů/oborů. 
Doc. Smolová dále senátorům předložila a podrobně okomentovala tabulky popisující vývoj počtu 
přihlášek v letech 2006 až 2012, srovnání přijímacího řízení v letech 2011 a 2012 a počty zapsaných 
studentů v současném akademickém roce. 
K předloženému návrhu nebyly ze strany senátorů vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 11 členů):  
 pro 11 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-9/2012. 
 
Na závěr projednávání tohoto bodu odpověděla doc. Smolová na dotaz doc. Talašové, jak v letošním 
roce vychází financování studentů: matrika studentů bude hotova k 31. 10. 2012, ale předpokládá se 
počet mírně na limitem financovaných studentů. 
 
Bod 5. Parkování v garážích na tř. 17. listopadu 12 

Tajemník dr. Velecký informoval senát o způsobu, jakým bude organizováno parkování v garážích 
suterénu v budově fakulty na tř. 17. listopadu 12. Cílem je zamezit blokování parkovacích míst těm, 
kteří zde parkují neoprávněně. Systém parkování byl schválen kolegiem děkana, zaměstnanci byli 
informováni prostřednictvím Pátečníku č. 31/2012. 

V následné debatě odpověděl dr. Velecký na dotazy senátorů. Nebude-li přítomen pan děkan, kdo 
odsouhlasí parkování hostů? (doc. Kvítek) – děkana v době nepřítomnosti vždy zastupuje některý 
z proděkanů. Navíc se plánuje, že každá katedra obdrží jednu přenosnou parkovací kartu pro své 
hosty. Bude na kartě uvedena SPZ? (Mgr. Suchomel) – bude. Lze požádat o parkovací kartu pro dvě 
auta? (Mgr. Suchomel) – lze, pro každé vozidlo zvlášť. Jak to bude s parkováním motocyklů? (doc. 
Kvítek) – parkovací karta bude jako u automobilu, jde též o motorové vozidlo. Motocykly by měly 
stát dva na jednom parkovacím místě. Jak bude vedení fakulty reagovat na špatné parkování 
v garážích? (doc. Bednář) – kromě výchovného působení (na kartě bude uvedeno jméno majitele 
vozidla) bude v krajním případě parkovací karta zaměstnanci odebrána. Doc. Kvítek opakovaně 
upozornil na nebezpečnost parkování vozidel před vstupy do skladů chemikálií. 

Na závěr dr. Velecký uvedl, že pokud se nový systém parkování na tř. 17. listopadu osvědčí, lze jej 
v budoucnu, po dokončení stavebních prací, použít i v areálu Holice. 

 
Bod 6. Způsob hodnocení výsledků B (kniha) a C (kapitola v knize) 

Materiál předložen písemně. 

Pravidla alokace financí na rozvoj výzkumné organizace za výsledky druhu B (odborná kniha) 
a C (kapitola v knize) předložil senátu proděkan prof. Opatrný k diskusi, schválení se předpokládá 
na dalším zasedání. Grémium pro hodnocení bylo ustanoveno v červnu t.r. a předložený návrh 
pravidel byl projednán kolegiem děkana 25. 9. 2012. Prof. Opatrný uvedl, že uvítá náměty 
a připomínky ze strany senátorů, termín byl dohodnut do 10. 10. 2012. 
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V úvodu diskuse doc. Kvítek, člen grémia, poděkoval prof. Opatrnému za práci spojenou 
s předloženým materiálem a doplnil, jak hodnocení vznikalo. Doc. Talašová vznesla připomínku, že 
se při hodnocení nerozlišuje, zda je dílo v českém nebo anglickém jazyce, mělo by se to zohledňovat. 
Dále se pozastavila nad bodovými intervaly jednotlivých kategorií, jak byly stanoveny? K tomu 
dodal Mgr. Stoklasa, že navržený princip je dobrý, ale mělo by se doplnit, jak se došlo ke stanovení 
kategorií a bodových intervalů. Doc. Talašová a Mgr. Stoklasa nabídli zpracování modelu hodnocení. 
Prof. Strnad upozornil, že pravidla se týkají  rozdělení částky 300 tis. Kč a systém zřejmě bude platit 
jen 2 roky. Proděkan Opatrný reagoval, že v příštím roce půjde již o částku vyšší a není jisté, zda za 
2 roky bude jiný systém rozdělování financí. Pravidla by proto měla být vytvořena co nejlépe. 

Na závěr bylo dohodnuto, že zpracování modelu hodnocení bude doc. Talašovou a Mgr. Stoklasou 
dokončeno v takovém termínu, aby návrh pravidel mohl být senátu předložen na příštím zasedání.  

 
Bod 7. Různé 

• Proděkan prof. Opatrný podal senátorům aktuální informace z Rady vysokých škol a z Rady 
pro vědu a výzkum. 

• Senátor doc. Kvítek předložil senátu usnesení VPRO Chemie ze zasedání dne 2. 10. 2012: 
„VPRO Chemie vyzývá Akademický senát PřF UP, aby se zabýval důsledky schváleného rozdělení 
finančních prostředků fakulty na rok 2012 na chod PřF UP a jejích součástí, zejména z hlediska 
nakládání s účelovou podporou a celkovou výší odvodů na centrální jednotky.“ 

Doc. Kvítek a doc. Bednář vysvětlili důvody, proč VPRO přijala uvedené usnesení. Dle názoru VPRO 
nejsou známy aktuální hodnoty odvodů na děkanát a na rektorát. VPRO se zajímá, zda je v pořádku 
nakládání s účelovou podporou (některá střediska jsou v mínusu), jestli je metodika v souladu 
s účetními předpisy a nebude-li problém s interním auditem. Do diskuse se zapojil prof. Strnad, 
který poukázal na negativní důsledky nové metodiky pro pracoviště financovaná z účelových 
prostředků.  Doc. Bednář se dotázal, jak se liší metodika PřF od metodiky UP, k tomu dr. Jukl 
odpověděl, že obě metodiky vycházejí ze shodného principu stanovení podílu nákladů jednotlivých 
jednotek na celkových nákladech. 

Po další rozpravě k  tématu dělení finančních prostředků byly formulovány následující otázky na 
vedení fakulty: 

 Je systém v souladu s účetními pravidly? 
 Budou či nebudou se přenášet režie pracoviště, které ve svých projektech nemá dostatečné 

režie; pokud budou, tak na koho? 
 Jaký je vývoj nákladů centrálních jednotek PřF? 
 Jaký je metodický rozdíl v odvodech stanovených UP a PřF? 

Návrh usnesení: 
AS PřF UP bere na vědomí usnesení VPRO Chemie z 2. 10. 2012 a žádá děkana prof. Ševčíka 
o vysvětlení na příštím zasedání AS PřF. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 11 členů):  
 pro 11 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-9/2012. 
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Příští jednání AS PřF se uskuteční 7. listopadu 2012 v 13:30 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 3. října 2012  

• AS PřF UP neschválil Disciplinární komisi PřF. 
• AS PřF schválil podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014. 
• AS PřF byl seznámen s organizací parkování v budově na tř. 17. listopadu 12. 
• AS PřF byl seznámen s návrhem pravidel alokace financí na rozvoj výzkumné 

organizace za výsledky druhu B (odborná kniha) a C (kapitola v knize). 
• AS PřF vzal na vědomí usnesení VPRO Chemie a požádá děkana o vysvětlení na příštím 

zasedání AS PřF. 


