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Zápis č. 12 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 27. února 2013 
 

 
Přítomni: 16 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: dr. Fňukal, dr. Fürst, doc. Nováček, prof. Strnad, Mgr. Talášek 
hosté: děkan prof. Ševčík, proděkani prof. Opatrný a doc. Smolová 
vedoucí Kabinetu cizích jazyků Dr. Vítkovská, vedoucí studijního odd. pí Gronychová 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Jukl.  
 

 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Kontrola usnesení ze zasedání AS PřF UP ze dne 15. 11. 2012 a 12. 12. 2013 – bez připomínek. 
 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl informoval senátory o rezignaci dvou členů Ekonomické komise AS PřF 
UP, a to prof. Dvořáka (předseda EK) a prof. Strnada. Dr. Jukl oslovil senátory, aby se dohodli na 
návrhu doplnění členů komise a navrhl, aby se senát v průběhu zasedání složením komise ještě 
zabýval. 
 
 
Bod 2. Výsledek hlasování per rollam 
Na návrh proděkanky doc. Smolové proběhlo ve dnech 29. 1. až 4. 2. 2013 hlasování per rollam ve 
věci dodatečného schválení podmínek pro přijímací řízení nově akreditovaného oboru 
Bioinformatika v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Biochemie. 
 
Návrh usnesení:  
AS PřF UP schvaluje podmínky pro přijímací řízení bakalářského studijního oboru 
Bioinformatika ve studijním programu B1406 Biochemie a navazujícího studijního oboru 
Bioinformatika ve studijním programu N1406 Biochemie pro akademický rok 2013/2014. 
 
 
 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Výsledek hlasování per rollam 
3. Informace z AS UP 
4. Informace o přípravě rozpočtu PřF UP na rok 2013 
5. Stipendia pro studenty PřF v akademickém roce 2013/2014 
6. Informace z RVŠ 
7. Různé 
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Výsledek hlasování (hlasovalo 20 členů):  

 pro 20 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-12/2013. 
 
 
Bod 3. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. AS UP na svém zasedání 
19. prosince 2012 schválil Metodiku rozdělení příspěvků a dotací na fakulty a způsobu participace 
fakult na nákladech celouniverzitních aktivit na rok 2013, vyslovil souhlas s čerpáním úvěru na 
financování projektu OP VaVpI dostavba Teoretických ústavů do výše 85 mil. Kč a schválil změnu 
Volebního a jednací řádu AS FZV UP a změnu Statutu FF UP. Na zasedání dne 20. února 2013 se AS 
zabýval návrhem Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní 
doby studia a poplatky spojené se studiem na UP v akademickém roce 2013/2014, schválil změnu 
Statutu PdF UP a schválil rozdělení příspěvků a dotací ze státního rozpočtu na centrální prostředky 
a na prostředky pro jednotlivé součásti UP pro rok 2013. 
 
 
Bod 4. Informace o přípravě rozpočtu PřF UP na rok 2013 
Metodiku rozdělení příspěvků a dotací na fakulty a způsobu participace fakult na nákladech 
celouniverzitních aktivit schválenou AS UP obdrželi senátoři písemně. 
Na základě usnesení AS UP ze dne 20. února 2013, kterým byla schválena výše příspěvků a dotací 
pro jednotlivé součásti UP, informoval děkan prof. Ševčík senátory o výši finančních prostředků 
určených PřF na rok 2013: 
příspěvek A – studenti: 181,3 mil. Kč 
příspěvek K – kvalita a výkon: 66,9 mil. Kč 
příspěvek na rozvoj výzkumné organizace: 194,7 mil. Kč 
 
Na nákladech celouniverzitních aktivit se bude PřF podílet částkou 72,7 mil. Kč. 
Celkový příjem UP z uvedených zdrojů činí 1,25 mld. Kč. 
Prof. Ševčík dále informoval o tom, že bude použita metodika rozdělení finančních prostředků na 
PřF použitá pro rok 2012; drobná změna se bude týkat pouze dělení prostředků za studenty, pokud 
jde o participaci na fakultních a univerzitních nákladech, bude se vycházet ze stavu zaměstnanců 
k 31.12.2012. 
Děkani fakult mají předložit rektorovi UP zpracované fakultní rozpočty do 29. března 2013. 
Na dotaz senátora Mgr. Navaříka děkan prof. Ševčík vysvětlil, jak se budou podílet na společných 
nákladech PřF nově zbudovaná výzkumná centra CRH a RCPTM – stejně jako katedry (hospodářská 
střediska). 
 
 
Bod 5. Stipendia pro studenty PřF v akademickém roce 2013/2014 
Materiál zpracovaný proděkankou doc. Smolovou předložen písemně. Děkan prof. Ševčík k návrhu 
stipendií uvedl, že oproti pravidlům platným v letošním akademickém roce byl návrh doplněn 
o možnost získání stipendia za úspěšné složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. 
Podrobnosti k novému stipendiu poskytla vedoucí Kabinetu cizích jazyků PřF dr. Vítkovská. 
Stipendium bude možné získat za zkoušky, které jsou v mezinárodním měřítku známé a uznávané, 
dále pak také za odborné zkoušky (např. finanční angličtina). Cílem stipendia je motivovat studenty 
ke kvalitní jazykové přípravě. Kabinet cizích jazyků bude pro zkoušky organizovat i přípravné 
kurzy. Cena za vykonání zkoušky se pohybuje kolem 4500 Kč. Stipendium v navrhované výši 2500 
Kč tedy pokryje část studentových nákladů za zkoušku a bude vyplaceno vždy až po úspěšném 
složení zkoušky. 
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Děkan prof. Ševčík doplnil, že uvedená stipendia budou hrazena ze stipendijního fondu fakulty. 
 
Návrh usnesení:  
AS PřF UP schvaluje stipendia pro studenty PřF UP v akademickém roce 2013/2014. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů):  

 pro 16 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-12/2013. 
 
 
Bod 6. Informace z RVŠ 
Informace z RVŠ podala doc. Talašová. RVŠ se v současné době zabývá návrhem novely zákona 
o vysokých školách. Tématy diskusí jsou zejména autonomie vysokých škol, profilace (výzkumná, 
akademická, profesní VŠ), kontrola kvality, financování formou kontraktů, změna akreditačního 
procesu, zavedení pětiletého magisterského studia v případě „výzkumných“ univerzit, statut 
„mimořádného profesora“ jako pracovní pozice pro odborníky z praxe. 
 
 
Po krátké přestávce zahájil předseda dr. Jukl jednání o složení Ekonomické komise AS PřF UP. Po 
odstoupení dvou členů má EK pět členů. Člen EK doc. Fiurášek navrhl doplnit ekonomickou komisi 
o dalšího člena, event. členy vzhledem k tomu, že dr. Fürst je do léta 2013 v zahraničí a Mgr. Stoklasa 
v nejbližší době odjíždí na zahraniční stáž. O členství v komisi projevil zájem zástupce studentské 
komory AS PřF Mgr. Navařík. Předseda dr. Jukl nechal o členství Mgr. Navařík v EK hlasovat. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka za člena Ekonomické komise AS PřF UP. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů):  

 pro 16 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-12/2013. 
 
 
 
Bod 6. Různé 

• Proděkanka doc. Smolová poděkovala senátorům za projednání stipendií na rok 2013/2014 
a informovala je o průběžném počtu přihlášek ke studiu na PřF. Do bakalářských programů je 
k 26. 2. 2013 podáno cca 3000 přihlášek, do navazujících magisterských programů studia cca 780 
přihlášek. Počty přihlášených jsou zhruba stejné jako v loňském roce, přihlášky stále ještě přicházejí 
(termín je do 28. února). Do doktorských programů, kde je termín pro podání přihlášek do 15. dubna 
2013, se zatím přihlásilo 20 uchazečů. Pravidla pro počty financovaných studentů (maximální počty 
studentů jednotlivých oborů) zůstávají stejná jako v loňském roce. Jak už zmínil děkan prof. Ševčík, 
v rámci fakulty dojde ke změně v dělení peněz za studenty – koeficient ekonomické náročnosti bude 
uplatněn u předmětu, nikoliv u studijního programu studenta. 

• Proděkan prof. Opatrný poděkoval doc. Talašové, že podala senátorům informace z RVŠ 
a avizoval rozesílání dalších materiálů k případným připomínkám a podnětům. Pozval senátory na 
jednání pracovní komise pro vědeckou činnost RVŠ, která bude jednat o metodice hodnocení 
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výsledků za rok 2013 a uskuteční se na PřF UP dne 1. března 2013 v 10:00 hod. v učebně LP 3.005. 
Proděkan prof. Opatrný poté otevřel téma projektů určených pro doktorandy. Doposud byly 
používány prostředky z FRVŠ, tento zdroj ale končí. Lze použít prostředky ze specifického výzkumu 
(IGA), příslušné finance jsou alokovány na jednotlivá pracoviště. Otázkou je, jak zajistit, aby si 
projekt podal každý doktorand a přitom se pracoviště nezatěžovala nadměrnou administrativou, 
která s projekty souvisí. Představa vedení fakulty je taková, že doktorand by podal projekt, za který 
by sám nesl odpovědnost. Vstupní kontrolu by prováděl jen školitel, cílem by byla prvoautorská 
publikace studenta. Finanční podpora projektu se uvažuje ve výši cca 50 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč by 
mohl student použít např. na úhradu nákladů na zahraniční stáž nebo konferenci apod. Maximální 
délka projektu by byla 2 roky, a pokud by student při hodnocení projektu neuspěl, náklady by šly 
k tíži pracoviště. Účelem doktorských projektů je mj. získání dovedností a zkušeností při získávání 
finančních prostředků z různých zdrojů. 
Prof. Dvořák nejprve sdělil svůj názor na hodnocení kvality VŠ, metodu „kafemlejnku“ pokládá za 
nespravedlivou a „pohřbenou“. Jak nahradit FRVŠ projekty je otázka k diskusi – co se bude od 
studenta očekávat, jak nastavit pravidla, jaká by měla být výše finanční podpory, jaká forma soutěže. 
 
Na téma využití prostředků specifického výzkumu se rozvinula obšírná rozprava. V ní se 
diskutovalo o tom, zda je návrh prezentovaný prof. Opatrným nejvhodnějším řešením, zda nechat 
nakládání s prostředky a vyhlašování projektů v kompetenci kateder nebo část prostředků oddělit, 
jestli by se studenti neměli v první fázi doktorského studia věnovat více činnostem na školicím 
pracovišti, např. pracím v laboratořích apod. V diskusi vystoupili prof. Molnár, prof. Šebela, 
Mgr. Navařík, doc. Talašová, doc. Kvítek, Mgr. Kundrata, prof. Bělohlávek, doc. Bednář, děkan prof. 
Ševčík, proděkanka doc. Smolová, proděkan prof. Opatrný. 
Na dotaz doc. Fiuráška doplnila doc. Smolová informaci o počtech doktorských projektů z FRVŠ – 
letos bylo obhajováno 13 projektů. V letech, kdy bylo k dispozici více prostředků, to bylo průměrně 
25 projektů ročně. 
Na závěr diskuse shrnul doc. Kubínek celé období, kdy byly projekty FRVŠ realizovány. FRVŠ 
vznikl pro potřeby vysokých škol na rozvoj jejich oborů a svou roli splnil. Útlum nastal s nástupem 
evropských projektů. 
 
 
Na závěr zasedání senátu předložil Mgr. Stoklasa senátorům návrh na předsedu Ekonomické komise 
AS PřF UP – doc. Fiuráška. Doc. Fiurášek kandidaturu přijal a předseda dr. Jukl zahájil hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje doc. Mgr. Jaromíra Fiuráška, Ph.D., za předsedu Ekonomické komise AS PřF 
UP. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů):  

 pro 15 
 proti 0 
 zdržel se 1 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-12/2013. 
 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl poděkoval senátorům i hostům za účast a zasedání ukončil. 
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Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 20. března 2013 v 13:00 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 27. února 2013 

• AS PřF UP schválil podmínky pro přijímací řízení bakalářského studijního oboru 
Bioinformatika ve studijním programu B1406 Biochemie a navazujícího studijního oboru 
Bioinformatika ve studijním programu N1406 Biochemie pro akademický rok 2013/2014 

• AS PřF UP vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu PřF UP na rok 2013 
• AS PřF UP schválil stipendia pro studenty PřF UP v akademickém roce 2013/2014 
• AS PřF UP vzal na vědomí rezignaci prof. RNDr. Zdeňka Dvořáka, DrSc., a prof. RNDr. 

Miroslava Strnada, DSc., na členství v Ekonomické komisi AS PřF UP 
• AS PřF UP schválil za člena Ekonomické komise AS PřF UP Mgr. Jakuba Navaříka a za 

předsedu doc. Mgr. Jaromíra Fiuráška, Ph.D. 


