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Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

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

Zápis č. 3 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 5. října 2011 
 

 
Přítomni: 
19 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: prof. Dvořák, Bc. Miková 
děkan: prof. Ševčík 
proděkani: prof. Dušek, prof. Frébort, prof. Opatrný, doc. Smolová 
hosté: tajemník dr. Velecký 

 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF dr. Jukl. Program zasedání byl přijat bez připomínek. 
 
Bod 0. Kontrola usnesení 
Bez připomínek 
 
Bod 1. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl.  
AS UP schválil rozpočet UP na rok 2011. 
AS UP neschválil logo UP založené na pečeti Sv. Kateřiny 
K 1. 7. 2011 byl jmenován kvestorem UP ing. Tomáš Kopřiva. 
AS UP schválil nový Studijní a zkušební řád UP A-10/2011 (šlo o změnu v dosud neregistrovaném 
Řádu požadovanou MŠMT ČR), tento byl MŠMT zaregistrován. 
AS UP schválil vnitřní předpis upravující vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do 
právnických osob A-11/2011, tento byl MŠMT zaregistrován 
 

Program zasedání AS PřF UP : 

0. Kontrola usnesení 
1. Informace z AS UP 
2. Návrh na sloučení Laboratoře genomové integrity s Laboratoří růstových regulátorů PřF 

UP 
3. Návrhy na zástupce UP v Radě vysokých škol na další volební období 
4. Stanovení zástupce PřF UP v Radě vysokých škol na další volební období 
5. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 
6. Nový Studijní a zkušební řád UP 
7. Zahájení diskuse o přípravě nové metodiky tvorby rozpočtu na PřF UP 
8. Různé 
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Bod 2. Návrh na zrušení Laboratoře genomové integrity sloučením s Laboratoří růstových 
regulátorů PřF UP 
Návrh na změnu organizace fakultních pracovišť a odpovídající změnu Statutu PřF UP předložen 
písemně. Návrh zdůvodnil děkan prof. Ševčík. 
 
Návrh usnesení: 
I. AS PřF UP dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách slučuje Laboratoř genomové 
integrity s Laboratoří růstových regulátorů PřF UP, s účinností dnem 1. 1. 2012. 
Laboratoř růstových regulátorů tímto dnem vstupuje do všech právních vztahů na místo zaniklé 
Laboratoře genomové integrity.  

II. 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. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 17 senátorů):  
 pro 17 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-3/2011. 
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 3. Návrhy na zástupce UP v Radě vysokých škol na volební období 2012–2014 
Předseda AS PřF UP uvedl, že senát má právo navrhnout AS UP zástupce v RVŠ za UP. 
Dosavadními zástupci UP v RVŠ jsou prof. Opatrný (člen předsednictva RVŠ) a doc. Talašová 
(členka sněmu, místopředsedkyně Pracovní skupiny pro kvalitu VŠ). Prof. Opatrný uvedl, že je 
ochoten i nadále působit v RVŠ, stručně shrnul svou činnost v radě a poděkoval senátorům za 
podněty, které pro RVŠ dostává. Doc. Talašová popsala své dosavadní působení v RVŠ, zejména 
v Pracovní skupině pro kvalitu VŠ a rovněž projevila ochotu pokračovat v práci v RVŠ. 
Předseda dr. Jukl připojil návrh na třetího delegáta – Mgr. Stoklasu ze studentské komory AS PřF. 
Mgr. Stoklasa vyslovil souhlas se svou kandidaturou a sdělil senátorům, že v případě svého zvolení 
by se chtěl věnovat oblasti kvality a oblasti etické (etická komise). 
 
Dostavil se doc. Kubínek. 
 
Návrh usnesení: 
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. 
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Výsledek hlasování (přítomno 18 senátorů):  
 pro 17 
 proti 0 
 zdržel se 1 

 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-3/2011. 
 
Bod 4. Stanovení zástupce PřF UP v Radě vysokých škol na volební období 2012–2014 
V současné době je zástupcem PřF v Radě vysokých škol doc. Kubínek. Doc. Kubínek potvrdil, že je 
ochoten zastávat tuto funkci i nadále a informoval senát o svém dosavadním působení ve Výboru 
fondu rozvoje vysokých škol, kde je místopředsedou. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje doc. Romana Kubínka za delegáta PřF UP v Radě vysokých škol na volební 
období 2012–2014. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 senátorů):  
 pro 17 
 proti 0 
 zdržel se 1 

 
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-3/2011. 
 

Z dalšího jednání se omluvil doc. Kubínek. 
 
Bod 5. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 
Materiál předložen písemně. Proděkanka doc. Smolová upozornila na změny oproti podmínkám 
platným v minulém přijímacím řízení. Dále informovala senátory o přijímání studentů, kteří skládali 
maturitní zkoušku v podzimním termínu. V diskusi se probíraly formulace týkající se promíjení 
přijímacích zkoušek (dr. Fňukal, prof. Šebela, doc. Smolová), odlišné podmínky přijímání studentů 
informatiky, odlišné pohledy oborů na přijímání studentů, problematika kapacity učebních prostor 
(doc. Kvítek, prof. Bělohlávek, prof. Ševčík, doc. Smolová).  
Z podnětu dr. Fňukala byl navržen pozměňovací návrh předloženého materiálu, a to v odstavci 4 na 
str. 2. tak, že se vypouštějí slova “od 3. místa výše“ a nahrazují se slovy „na 1. až 3. místě“. 
 

Dostavil se doc. Bednář. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 s úpravou 
odstavce 4 na str. 2: vypouštějí se slova “od 3. místa výše“ a nahrazují se slovy „na 1. až 3. místě“. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 senátorů):  
 pro 18 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-3/2011. 
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Bod 6. Nový Studijní a zkušební řád UP 
Vytištěný nový Studijní a zkušební řád UP A-10/2011, platný od 1. 9. 2011, předala proděkanka doc. 
Smolová senátorům s tím, že o důležitých změnách, které řád přináší, budou akademičtí pracovníci 
informováni. S případnými dotazy je možné se obracet přímo na doc. Smolovou. Studenti se 
o změnách budou dozvídat prostřednictvím „Pondělníku“, pravidelného týdenního zpravodaje pro 
studenty. 
Na dotaz prof. Molnára, zda už je možné zadávat hodnocení předmětů do databáze STAG novou 
formou A, B, C, D, E, proděkanka doc. Smolová odpověděla, že v současné době to ještě možné není. 
Dodala, že podle sdělení CVT bude databáze STAG patřičně upravena nejpozději před začátkem 
zkouškového období v zimním semestru. Prof. Molnár dále poukázal na to, že nový Studijní 
a zkušební řád nijak neřeší přestupy studentů. Na to doc. Smolová reagovala, že o přestup bylo 
možné požádat do začátku září tohoto roku, další přestupy už možné nejsou. 
Senátoři byli informováni o přednášce JUDr. Štěrby k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu, která 
se uskuteční 12. října 2011 ve 13:00 hod. v aule Filozofické fakulty UP. 
 
 
Bod 7. Zahájení diskuse o přípravě nové metodiky tvorby rozpočtu na PřF UP 
Diskusi zahájil děkan prof. Ševčík. V úvodu předeslal, že zatím půjde o hledání systému a metodiky 
bez dosazování čísel. Připomněl dosavadní systém rozdělování, který už je překonaný a je potřeba 
najít systém nový, protože se mění zdroje financování. Poté představil svůj návrh. Jeho základem je 
stanovení „podílu na společných nákladech fakulty“ jednotlivých organizačních jednotek fakulty – 
navrženy jsou dva parametry, a to „počet hlav“ (tj. zaměstnanců, bez ohledu na výši úvazku) 
pracoviště a objem vyplácených mezd pracoviště. Každý z těchto parametrů bude mít určitou váhu. 
Pracoviště se samo rozhodne, z jakého druhu finančních prostředků tento „odvod“ uhradí. Pokud 
jde o příjmy pracovišť, jsou to jednak příjmy za VaV, příjmy za výuku a účelově vázané příjmy. 
Způsob distribuce by měl být nadále založen na zásadě zásluhovosti a skutečného výkonu.  
Uvedl, že jím navrhovaný systém pokládá za robustní, motivační a současně solidární. 
V obsáhlé diskusi byly diskutovány váhy obou parametrů (prof. Frébort navrhuje rozdělení nákladů 
do kategorie „provoz“ a „rozvoj“), další možné nuance v určování parametrů odvodů a jejich vah. 
Diskuse se zúčastnili zejména prof. Molnár, doc. Kvítek, prof. Strnad, prof. Dušek, dr. Fürst, prof. 
Frébort, doc. Talašová, doc. Bednář, dr. Jukl, doc. Nováček, prof. Šebela. 
Metodika bude děkanem projednána s dalšími zainteresovanými grémii a následně po dopracování 
předložena AS PřF ke schválení (tím bude nahrazena dosud platná metodika schválená 27. 5. 2009). 
 
 
Bod 8. Různé 
Proděkanka doc. Smolová vyslovila poděkování členům senátu, kteří se zúčastnili imatrikulací 
studentů prvních ročníků PřF. 
 

  
Příští jednání AS PřF:  
16. listopadu 2011 ve 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu, tř. 17. listopadu 12, Olomouc  
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Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 
 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 5. října 2011  

 AS PřF UP schválil sloučení Laboratoře genomové integrity s Laboratoří růstových 
regulátorů PřF UP 

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

 AS PřF UP schválil doc. Romana Kubínka za delegáta PřF UP v Radě vysokých škol na 
volební období 2012–2014 

 AS PřF UP schválil Podmínky pro přijímací řízení po akademický rok 2012/2013 
 AS PřF UP byl seznámen s návrhem metodiky tvorby rozpočtu PřF UP; AS nevznesl 

zásadních námitek proti uplatnění parametrů „počet hlav“ a „objem mezd“ jako základu 
pro stanovení podílu jednotlivých pracovišť na nákladech PřF UP a očekává následné 
předložení dopracovaného návrhu děkanem fakulty ke schválení 


