
Zápis č. 4 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 23. listopadu 2005 
 
 
Přítomni: 21 členů AS PřF, děkan prof. L. Dvořák, proděkani prof. I. Frébort, doc. J. Molnár 
a prof. J. Ševčík, tajemník dr. P. Velecký 
 
 
Program: 
1. Volba kandidáta na funkci děkana 
2. Dělení zůstatku financí na odměny 
3. Dlouhodobý záměr PřF 
4. Novela Vysokoškolského zákona 
 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
 
Bod 1) 
Kandidáti na funkci děkana PřF pro funkční období od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2009: 

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., proděkan pro mimouniverzitní spolupráci PřF 
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti PřF 

 
Předseda senátu přivítal oba kandidáty. Následovala krátká diskuse, ve které kandidáti 
odpovídali na dotazy senátorů. Předsedkyně volební komise RNDr. Smolová seznámila 
senátory s postupem volby. 
 
Jako skrutátoři pro tajnou volbu byli navrženi: 

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

 
Výsledek hlasování o skrutátorech (přítomno 21 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 3 

 
AS PřF schválil jako skrutátory pro tajnou volbu kandidáta na funkci děkana PřF 
RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D., RNDr. Martina Fellnera, Ph.D., a Davida Konečného. 
 
Následovala volba kandidáta na funkci děkana PřF – první kolo: 
Výsledek tajného hlasování (přítomno 21 členů AS): 

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 7 platných kladných hlasů 
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 14 platných kladných hlasů 

 
V prvním kole tajného hlasování byl zvolen kandidátem na funkci děkana PřF pro funkční 
období od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2009 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
Předseda AS PřF doc. Rulík předloží rektorce UP návrh na jmenování prof. Ševčíka 
děkanem PřF. 
 
Bod 2) 
Senátoři obdrželi návrh dělení zůstatku financí na odměny. Komentář poskytl děkan 
prof. Dvořák a zodpověděl dotazy senátorů k předloženému návrhu. Předseda doc. Rulík 
nejprve nechal hlasovat o tom, zda senát rozhodne o návrhu dělení zůstatků financí na 
odměny na dnešním zasedání: 



 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů AS): 

pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
Proběhlo hlasování o návrhu dělení zůstatku financí na odměny: 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 1 

 
AS PřF schválil předložený návrh dělení zůstatku financí na odměny. 
 
Bod 3) 
Senátoři byli seznámeni se dvěma materiály: 
• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 

PřF UP v Olomouci na období 2006 – 2010, 
• Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další 

tvůrčí činnosti PřF UP v Olomouci na rok 2006. 
Dlouhodobý záměr PřF byl zpracován v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT 
a Dlouhodobým záměrem UP v Olomouci. Materiály je možno připomínkovat v termínu do 
9. prosince 2005.  
 
Bod 4) 
Senátoři podepsali petici zaslanou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice Senátu Parlamentu České republiky. Petice vyzývá k úpravě projednávané novely 
Vysokoškolského zákona tak, aby byl odstraněn nově zaváděný požadavek, že 
akademické senáty mohou schvalovat vnitřní předpisy veřejných vysokých škol a jejich 
fakult pouze na základě návrhů rektora či děkana. Protože tato věc značně spěchala 
(příslušný výbor parlamentního Senátu projednával novelu 23.11.2005, tedy týž den jako 
zasedání AS PřF), byl text petice schválen per rollam 21.11. a předseda AS doc. Rulík jej 
22.11. zaslal e-mailem všem členům vzdělávacího výboru parlamentního Senátu. Petici 
podepsali všichni přítomní senátoři (celkem 19, doc. Kubínek a doc. Luhová odešli na 
zasedání AS UP). 
 
 
Usnesení: 
• AS PřF schválil jako skrutátory pro tajnou volbu kandidáta na funkci děkana PřF 

RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D., RNDr. Martina Fellnera, Ph.D., a Davida Konečného. 
• AS PřF zvolil v prvním kole tajného hlasování prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D., 

kandidátem na funkci děkana PřF pro funkční období od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2009. 
Předseda AS PřF předloží rektorce UP návrh na jmenování nového děkana PřF. 

• AS PřF schválil dělení zůstatku financí na odměny. 
 
 
Termín příštího zasedání Akademického senátu PřF: 14. prosince 2005 ve 13:30 hod. 
v zasedací místnosti Děkanátu PřF. 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


