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Zápis 
z jednání senátorů Akademického senátu PřF UP 

dne 29. května 2013 
 

 
Přítomni: 11 členů AS PřF dle prezenční listiny 
hosté: proděkani prof. Dušek, prof. Opatrný a doc. Smolová, tajemník dr. Velecký 
vedoucí studijního odd. pí Gronychová, Mgr. Blanka Krausová 
 
Schůzi zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Jukl.  
 

 
 
V úvodu schůze předseda dr. Jukl spolu s proděkanem prof. Duškem předali tajemníkovi 
dr. Veleckému poděkování za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. 
Dále dr. Jukl konstatoval, že není přítomen dostatek senátorů k přijímání usnesení, přítomní se 
shodli, že další zasedání se uskuteční v řádně naplánovaném termínu. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Bez připomínek. 
 
Bod 2. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. AS UP na svém zasedání 22. května 
2013 vyjádřil znepokojení nad médii zveřejněnými důvody prezidenta republiky souvisejícími 
s odmítnutím jmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem. AS UP schválil vyhlášení řízení o návrhu 
na jmenování rektorem UP pro funkční období 2014–2018 a příslušný harmonogram, schválil rozbor 
hospodaření UP za rok 2012 a návrh rozpočtu UP na rok 2013, schválil změny Statutu LF a Statutu 
FF, schválil novelu Studijního a zkušebního řádu UP, schválil změny Statutu UP a schválil Řád 
celoživotního vzdělávání UP (k návrhu řádu měl připomínku senátor AS PřF UP prof. Molnár na 
zjednodušení přijímacího řízení – nebyla přijata). AS UP pokračoval v diskusi o zřízení funkce 
ombudsmana na UP, ke kterému AS PřF UP přijal usnesení na svém zasedání 28. března 2013. 
 
V souvislosti s volbami rektora tlumočil předseda dr. Jukl senátorům přání kandidáta na rektora 
prof. J. Milera z FF představit se senátorům PřF. Z řad senátorů nezazněly námitky, dr. Jukl prof. 
Milera pozve na příští zasedání AS PřF UP. 

Program schůze AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 
4. Motivační stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit studentů 
5. Informace – počty uchazečů o studium v akademickém roce 2013/2014 
6. Finanční prostředky RVO na PřF UP – aplikovaný výzkum 
7. Různé 
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Bod 3. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 
Materiál předložen písemně. Návrh podmínek pro přijímací řízení přednesla proděkanka 
doc. Smolová. Jsou stejné jako pro akademický rok 2013/2014, pouze s drobnými změnami. 
Podmínky se projednávají s vedoucími kateder, předsedy VPRO a garanty oborů. Dr. Fňukal 
přednesl návrh, zda by u přijímacího řízení k učitelskému studiu v kombinované formě studia 
nemohly být prominuty přijímací zkoušky uchazečům z praxe, tj. učitelům základních a středních 
škol. Doc. Smolová reagovala, že při přijímání takových uchazečů by mohlo být k praxi přihlédnuto 
a návrh podmínek v tomto duchu upraví. Schválení upraveného návrhu proběhne metodou per 
rollam. 
 
Bod 4. Motivační stipendium na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit studentů 
Materiál předložen písemně. Návrh představil proděkan prof. Dušek. Cílem stipendia je propagace 
výjezdů studentů na zahraniční mobility a také zlepšení přehledu o výjezdech, které jsou 
financovány z jiných zdrojů než z rozvojových projektů. Mgr. Navařík vznesl dotaz, proč má senát 
stipendium schvalovat až nyní, když už byla informace zveřejněna a žádosti lze podávat už více jak 
měsíc. Proděkan prof. Dušek vysvětlil, že zveřejněná informace byla záležitost jednorázová a senátu 
se předkládá návrh na dlouhodobé poskytování motivačního stipendia. Na dotaz doc. Talašové ještě 
doplnil, že o stipendium nelze žádat zpětně. Schválení návrhu proběhne metodou per rollam. 
 
Bod 5. Informace – počty uchazečů o studium v akademickém roce 2013/2014 
Informace podala proděkanka doc. Smolová. Počet přihlášek je zhruba o 350 vyšší než v loňském 
roce, přičemž ještě neskončilo druhé kolo přijímacího řízení. Přijímací zkoušky proběhnou 
v termínech od 3. do 7. června a od 13. do 17. června 2013. Proděkanka doc. Smolová dále předložila 
senátorům materiál pojednávající o vývoji počtu přihlášek ke studiu na PřF od roku 2003/2004 a také 
analýzu úspěšnosti studentů – podíl studentů, kteří úspěšně absolvovali studium ve standardní době 
studia a zapsaných ke studiu do 1. ročníku (průměr za poslední 3 roky). 
 
Bod 6. Finanční prostředky RVO na PřF UP – aplikovaný výzkum 
Materiál předložen písemně. Proděkan prof. Opatrný uvedl, že materiál slouží k informaci senátorů 
ještě předtím, než jej obdrží vedoucí kateder. Byl zpracován podle schválených pravidel. Vedoucí 
referentka vědy a výzkumu Mgr. Krausová doplnila, že se zpracovává software, pomocí něhož se 
výsledky aplikovaného výzkumu budou zadávat průběžně během celého roku. 
 
Bod 7. Různé 

• Doc. Fiurášek upozornil na časové prodlevy při zpracování účetních operací, např. 
zahraničních faktur. Podle něj je důvodem navyšování rozpočtu fakulty, zvyšování počtu 
zaměstnanců, větší množství projektů a s tím související nárůst administrativních činností. Dal na 
zvážení, zda by nebylo prospěšné personální posílení děkanátu. Tajemník dr. Velecký k tomu uvedl, 
že navýšení počtu pracovníků děkanátu (ekonomického oddělení) by mohlo být jedním z možných 
řešení, ale časové prodlevy mají i jiné příčiny. Hlavním problémem je nerovnoměrnost počtu 
účetních operací v jednotlivých měsících – v závěru kalendářního roku je množství úkonů 
mnohonásobně vyšší než během roku. Určitě by pomohlo rovnoměrné čerpání finančních 
prostředků z projektů průběžně po celý rok. Zpracování účetních operací se také zdržuje kvůli 
neúplným podkladům, které katedry předkládají. Dalším důvodem problémů je novela zákona 
o DPH. Doc. Fiurášek poděkoval dr. Veleckému za příspěvek do diskuse a dodal, že práci děkanátu 
oceňuje. Urychlení některých účetních operací by ovšem pracoviště PřF uvítala. 

• Proděkan prof. Opatrný informoval senátory o nejnovější verzi novely zákona o vysokých 
školách. RVŠ očekává připomínky do 12. června. Proděkan požádal senátory o jejich eventuální 
připomínky do 11. června. V krátké rozpravě k novele vysokoškolského zákona vystoupili doc. 
Fiurášek, doc. Talašová, prof. Opatrný. 
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Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 2. října 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 senátorů AS PřF UP dne 29. května 2013 

• senátoři se seznámili s návrhem podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 
2014/2015 

• senátoři se seznámili s návrhem motivačního stipendia na podporu střednědobých 
a dlouhodobých mobilit studentů 

• senátoři se seznámili s dosavadním průběhem přijímacího řízení pro akademický rok 
2013/2014 a s vývojem počtu přihlášek ke studiu v minulých letech 

• senátoři se seznámili s návrhem na rozdělení finančních prostředků za aplikovaný 
výzkum 


