
Zápis č. 2 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 23. června 2005 
 
 
Přítomni: 17 členů AS, děkan prof. L. Dvořák, proděkani prof. J. Ševčík a RNDr. J. Molnár 
Omluveni: D. Konečný, Mgr. O. Novák, Mgr. R. Simerský, RNDr. I. Smolová 
 
 
Zasedání zahájil a dále řídil doc. M. Rulík, předseda AS. Senátoři obdrželi prohlášení 
předsedy AS PřF a výtah ze Statutu PřF týkající se akademického senátu. 
 
 
Návrh programu: 
1) Kontrola zápisu 
2) Seminář k dělení finančních prostředků PřF (prof. J. Ševčík) 
3) Informace o přípravách k založení „studentské unie PřF“ (L. Najmanová) 
4) Různé 
 
 
Úvodem vystoupil doc. Kubínek s aktuálními informacemi ze zasedání Akademického 
senátu UP konaného 22. června 2005. 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
 
Bod 2) 
Proděkan prof. Ševčík připravil pro senátory prezentaci „Filozofie dělení finančních 
prostředků PřF“. V průběhu přednášky odpovídal na otázky z pléna, doplňující informace 
poskytli rovněž děkan prof. Dvořák (dotace z MŠMT, koeficienty) a předseda AS UP 
doc. Kubínek (financování celouniverzitních zařízení). Členové senátu se dohodli, že 
materiál prof. Ševčíka bude zveřejněn na webových stránkách AS PřF. 15 senátorů se 
vyslovilo pro zveřejnění údajů na úroveň oboru, 2 senátoři byli pro zveřejnění na úroveň 
kateder. 
 
 
Bod 3) 
L. Najmanová, místopředsedkyně AS za studentskou komoru, vystoupila s prezentací 
„Návrh studentských aktivit členů AS pro následující funkční období“. Děkan prof. Dvořák 
přislíbil plánovaným studentským aktivitám svou podporu. 
AS vzal předložený materiál na vědomí. 
 
 
Bod 4) 
4.1) Prohlášení předsedy AS PřF 
Doc. Rulík předložil senátorům své prohlášení určené akademické obci, v souvislosti se 
zvolením do funkce předsedy AS PřF. Prohlášení bude zveřejněno na webových 
stránkách AS PřF. Předseda nechal o textu prohlášení hlasovat: 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 0 

AS PřF schválil prohlášení předsedy k akademické obci PřF. 
 
 



4.2) Návrh kandidáta na funkci rektora UP 
Termín pro nominaci kandidátů na rektora UP je 2. září 2005. V rozpravě k tomuto tématu 
bylo zvažováno, zda by měl AS PřF navrhnout svého kandidáta. Proběhlo tedy hlasování, 
zda má být jednání o návrhu kandidáta na rektora zařazeno do programu probíhajícího 
zasedání: 

pro: 14 
proti: 3 
zdržel se: 0 

 
Jako kandidát na funkci rektora byl navržen prof. Dvořák. Jelikož byl na zasedání 
přítomen, byl požádán o vyjádření se ke své kandidatuře – prof. Dvořák s kandidaturou 
souhlasil. Jiní kandidáti navrženi nebyli. Následovalo hlasování o návrhu, aby se prof. 
Dvořák stal kandidátem na funkci rektora: 

pro: 14 
proti: 0 
zdržel se: 3 

 
Poté se hlasovalo o textu usnesení k tomuto bodu: 
„AS PřF pověřuje předsedu AS PřF podat návrh kandidáta na funkci rektora UP volební 
komisi AS UP do konce měsíce června 2005“. 

pro: 15 
proti: 0 
zdržel se: 2 

AS schválil text usnesení k návrhu kandidáta na funkci rektora UP. 
 
4.3) Přijímací řízení v roce 2006 – doplnění 
Vysvětlení k upraveným podmínkám pro promíjení přijímacích zkoušek v přijímacím řízení 
PřF v roce 2006 podal proděkan RNDr. Molnár. Po diskusi senátoři o předloženém návrhu 
hlasovali: 

pro: 14 
proti: 3 
zdržel se: 0 

AS schválil úpravu podmínek pro promíjení přijímacích zkoušek v přijímacím řízení PřF 
v roce 2006. 
 
 
4.4) Kniha podnětů a stížností 
T. Vynikal předložil za studenty návrh „Knihy podnětů a stížností“, která si klade za cíl 
zlepšení komunikace mezi studenty, pedagogy a jinými zaměstnanci PřF. Kniha má být 
umístěna na webových stránkách AS PřF. O návrhu proběhlo hlasování: 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 0 

AS schválil znění Knihy podnětů a stížností AS PřF.  
 
 
4.5) Změna zákona o vysokých školách 
Doc. Opatrný vystoupil s návrhem, aby AS PřF inicioval změny zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, týkající se minimální účasti akademické obce při volbách do 
akademického senátu školy a fakulty (§8 odst. 1 a §26 odst. 1) a zřízení sociálního fondu 
školy (§18 odst. 5). 



Členové senátu se dohodli, že doc. Opatrný připraví text usnesení k návrhu na uvedené 
změny školského zákona, hlasování o usnesení proběhne per rollam (e-mailem) a bude-li 
schváleno, stane se součástí dopisu, který bude jménem AS PřF zaslán Parlamentu ČR. 
 
Usnesení: 
• AS PřF bere na vědomí návrh studentských aktivit členů AS PřF pro následující funkční 

období 
• AS PřF schvaluje prohlášení předsedy AS PřF k akademické obci PřF 
• AS PřF pověřuje předsedu AS PřF podat návrh kandidáta na funkci rektora UP volební 

komisi AS UP do konce měsíce června 2005 
• AS PřF schvaluje úpravu podmínek pro promíjení přijímacích zkoušek v přijímacím 

řízení PřF v roce 2006 
• AS PřF schvaluje znění Knihy podnětů a stížností AS PřF 
 
 
 
Termín příštího zasedání Akademického senátu PřF: 6. října 2005 v 15:00 hod. v zasedací 
místnosti Děkanátu PřF. 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


