
Zápis č. 3 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 6. října 2005 
 
 
Přítomni: 19 členů AS PřF, děkan prof. L. Dvořák, proděkan RNDr. J. Molnár, tajemník 
Mgr. P. Velecký, Ph.D. 
Omluveni: RNDr. M. Duchoslav, Ph.D., Mgr. O. Novák 
 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
V úvodu děkan prof. Dvořák předal panu Miroslavu Špetlovi, studentovi informatiky na PřF, 
bronzovou medaili prof. Janského, kterou uděluje Český červený kříž za 
10 bezpříspěvkových odběrů krve. 
 
Martin Havránek, člen studentské komory AS PřF, oznámil, že se k 6.10.2005 vzdává 
členství v senátu. Nahradí jej Bc. Radek Jorda, na základě výsledků voleb a v souladu 
s čl. 4, odst. 1, písm. i) Volebního a jednacího řádu AS PřF. 
 
Návrh programu: 
1. Kontrola zápisu 
2. Změna Statutu PřF 
3. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana PřF 
4. Volba delegátů do Rady vysokých škol 
5. Různé 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
Bod 2) 
Návrh na změnu čl. 4, odst. 1 písm. a), b) a c) Statutu PřF byl podán z toho důvodu, že je 
v rozporu se zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a znění čl. 4 odporuje znění čl. 10 
Statutu PřF. Důvody pro změnu Statutu PřF podrobně objasnili děkan prof. Dvořák 
a RNDr. Jukl, člen legislativní komise. Doc. Opatrný a RNDr. Wagner namítli, že senátoři 
neobdrželi návrh změny statutu v dostatečném časovém předstihu a dali na zvážení, zda 
by nebylo vhodné projednání tohoto bodu odročit na příští zasedání senátu. Přestože 
o návrhu změny statutu jednala s předstihem legislativní komise senátu, která doporučila 
děkanovi fakulty změny v příslušném článku provést, předseda doc. Rulík nechal o tomto 
návrhu, tj. odročit projednání bodu 2) na příští zasedání senátu, hlasovat: 

pro: 7 
proti: 12 
zdržel se: 0 

 
Vzhledem k tomu, že se nadpoloviční většina senátorů vyslovila proti odročení jednání 
o bodu 2), proběhlo hlasování o předloženém návrhu na změnu čl. 4, odst. 1, písm. a), b) 
a c) Statutu PřF: 

pro: 14 
proti: 0 
zdržel se: 5 

 
AS PřF schvaluje, aby děkan PřF prof. Dvořák a předseda AS PřF doc. Rulík zpracovali 
nové znění čl. 4, odst. 1, písm. a), b) a c) Statutu PřF. 
 
Bod 3) 
Pro vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana volí AS PřF ze svých členů tříčlennou 
volební komisi podle ustanovení čl. 8b, odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS PřF. Jako 
členové volební komise byli navrženi: 
 



RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 
RNDr. Martin Fellner, Ph.D. 
David Konečný 
 

Výsledek hlasování o složení volební komise: 
pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 3 

 
AS PřF schválil složení volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana PřF. 
Členové volební komise si zvolili za předsedkyni RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D. 
 
Na návrh předsedy doc. Rulíka se senátoři dohodli na časovém harmonogramu volby 
kandidáta na funkci děkana PřF: 
• do 27. října 2005 do 15:00 hod. - předkládání návrhů kandidátů na funkci děkana PřF, 

a to písemnou formou (s podpisem) k rukám předsedkyně volební komise 
RNDr. Smolové (osobně nebo prostřednictvím podatelny) 

• 16. listopadu 2005 - veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PřF 
• 23. listopadu 2005 - volba kandidáta na funkci děkana PřF 
 
V rozpravě o veřejné prezentaci kandidátů na děkana PřF se diskutovalo o tom, k jakým 
tématům by se měli kandidáti vyjádřit. Zazněly následující náměty: vědecký výkon fakulty, 
výuka studentů (a s tím související hodnocení kvality výuky studenty), financování fakulty, 
podpora stipendijního fondu, motivace zaměstnanců a další. Z debaty vyplynul závěr, že 
kandidát by měl představit svou vizi o fakultě a případné dotazy k různým tématům by 
měly být zodpovězeny přímo v diskusi na setkání s akademickou obcí. 
 
Bod 4) 
Doc. Kubínek nejprve osvětlil činnost Rady vysokých škol a poté byli navrženi kandidáti na 
delegáty do RVŠ pro funkční období 2006 – 2008: 

 

• delegát do sněmu RVŠ za fakultu : doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
    RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D. 
Nejdříve senátoři hlasovali o tom, zda volba delegáta do sněmu RVŠ za fakultu proběhne 
tajným hlasováním: 

pro: 0 
proti: 15 
zdržel se: 4 

 
Následovalo tedy veřejné hlasování o delegátovi do sněmu RVŠ za fakultu: 

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.: doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.: 
pro: 1 pro: 15 
proti: 13 proti: 1 
zdržel se: 5 zdržel se: 3 

Delegátem do sněmu RVŠ za fakultu byl zvolen doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
 

• delegát do sněmu a předsednictva RVŠ za UP: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 1 

 

• delegát do sněmu RVŠ za UP: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 
(kandidatura byla navržena mj. i proto, aby byla zachována kontinuita členství 
doc. Kubínka ve Výboru Fondu rozvoje vysokých škol RVŠ) 
 



pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 1 

 

• delegát do Studentské komory RVŠ: Lenka Najmanová 
pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 2 

 
AS PřF schválil jako delegáta do sněmu RVŠ za PřF doc. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr. 
Dále schválil kandidáty na delegáty UP do sněmu, do sněmu a předsednictva a do 
Studentské komory RVŠ. Tyto tři delegáty volí Akademický senát UP z kandidátů ze všech 
fakult univerzity. 
 
5. 
• Předseda doc. Rulík informoval senátory o využívání Knihy podnětů a stížností, kterou 

zřídil akademický senát. Zatím bylo podáno pět podnětů. Všechny podněty se týkaly 
studijních záležitostí, proto byly předány proděkanovi pro studijní záležitosti 
RNDr. Molnárovi a dle jeho sdělení byly všechny vyřízeny. 

• Doc. Opatrný sdělil členům senátu, v jakém stadiu se nachází novelizace zákona 
č.111/1998, o vysokých školách, kterou mj. inicioval i AS PřF. Návrh změn 
vysokoškolského zákona prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do druhého 
čtení. Druhé čtení by mělo být na pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, která 
začíná 11.10.2005. S pozměňovacími návrhy AS PřF vyslovilo souhlas několik 
poslanců (korespondenčně, příp. při osobním setkání s doc. Opatrným). 

• Z podnětu doc. Opatrného se probírala otázka public relations UP. Hovořilo se 
o článcích uveřejněných v Olomouckém večerníku, o prezentaci univerzity v médiích, 
o náplni Žurnálu UP apod. Z diskuse vyplynulo, že je nutné zlepšit komunikaci UP se 
sdělovacími prostředky. Doc. Kubínek informoval senát, že o stejné věci jednal i AS UP 
na svém zasedání 5.10.2005, problematikou se bude zabývat i nadále a případně 
navrhne zřídit na univerzitě profesionální PR oddělení. 

• Členové senátu se zabývali možnostmi, jak podpořit kandidáta AS PřF na funkci 
rektora UP prof. Dvořáka. 

• Doc. Opatrný navrhl pozvat jménem AS PřF stínového ministra školství 
PhDr. W. Bartoše, jakož i další členy školského výboru (Výboru pro vědu, vzdělávání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu) Poslanecké sněmovny, na setkání s akademickou obcí 
PřF. Žádný senátor neměl námitky. 

• Na webových stránkách fakulty byla zveřejněna Zpráva o přijímacím řízení 2005 
na PřF. 

 
Usnesení: 
• AS PřF schvaluje, aby děkan PřF prof. Dvořák a předseda AS PřF doc. Rulík 

zpracovali nové znění čl. 4, odst. 1, písm. a), b) a c) Statutu PřF 
• AS PřF schválil volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana PřF ve složení: 

RNDr. Irena Smolová, Ph.D., RNDr. Martin Fellner, Ph.D., David Konečný 
• AS PřF schválil jako delegáta do Rady vysokých škol za PřF doc. RNDr. Tomáše 

Opatrného, Dr., a dále schválil kandidáty na delegáty UP do Rady vysokých škol – do 
sněmu doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc., do sněmu a předsednictva prof. RNDr. 
Juraje Ševčíka, Ph.D., a do Studentské komory Lenku Najmanovou 

 
Termín příštího zasedání Akademického senátu PřF: 23. listopadu 2005 ve 13:30 hod. 
v zasedací místnosti Děkanátu PřF. 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


