
Zápis č. 5 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 14. prosince 2005 
 
 
Přítomni: 19, resp. 20 členů AS PřF, děkan prof. L. Dvořák, proděkani prof. I. Frébort, 
doc. J. Molnár a prof. J. Ševčík, tajemník dr. P. Velecký 
Omluven: dr. M. Fellner 
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Změna Statutu PřF 
3. Dlouhodobý záměr PřF 
4. Opatření děkana PřF - Studijní a zkušební řád UP 
5. Přijímací řízení v roce 2006 - doplnění 
6. Různé 
 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
 
Bod 2) 
Změna Statutu Přf se týká části 2, čl. 4, odst. 3, kde se navrhuje nové znění: „Katedry a 
smluvní pracoviště stejného oboru se mohou sdružovat do ústavů.“ Vzhledem k tomu, že 
ještě nebyla přijata novela zákona o vysokých školách, ve které bude mj. upravena 
působnost samosprávných orgánů fakult, bylo navrženo odročení tohoto bodu do doby, 
než nabude novela zákona o vysokých školách platnosti.  
Výsledek hlasování o odročení (přítomno 19 členů AS): 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 2 

AS PřF rozhodl odročit projednání změny Statutu Přf do doby, než nabude platnosti novela 
zákona o vysokých školách. 
 
T. Vynikal vystoupil s návrhem studentů doplnit do Statutu PřF, části VI - Studenti a 
studium, následující text: 
1. Pro zlepšení komunikace mezi studenty, pedagogy a jinými zaměstnanci na 

Přírodovědecké fakultě UP byla zřízena naprosto anonymní Kniha podnětů a stížností. 
2. Jednotlivé podněty a stížnosti, na které akademický senát reagoval, budou periodicky 

zveřejňovány na internetové stránce a nástěnce Akademického senátu Přírodovědecké 
fakulty UP. 

 
V diskuzi o tomto návrhu zaznělo, že ve Statutu PřF je uvedená problematika 
řešena v části 2 článkem 10 odst. 4) a Kniha podnětů a stížností je jednou z forem, jak 
podněty a stížnosti podávat. Následovalo hlasování o návrhu. 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů AS): 

pro: 1 
proti: 16 
zdržel se: 2 

AS PřF neschválil doplnění Statutu Přf, část VI - Studenti a studium. 



 
Bod 3) 
• 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 
Děkan prof. Dvořák uvedl oba materiály a informoval senátory o zapracování došlých 
připomínek. Dr. Fiurášek upozornil na nesprávný text v bodu 4.1.5 Dlouhodobého záměru 
PřF na období 2006 - 2010: „V roce 2005 nabízí fakulta studium všech akreditovaných 
studijních programů v angličtině.“ Připomínka byla akceptována a text byl upraven: „V roce 
2005 nabízí fakulta studium vybraných akreditovaných studijních programů v angličtině.“ 
Poté senátoři hlasovali o schválení obou materiálů. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů AS): 
• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 

PřF UP v Olomouci na období 2006 - 2010 (včetně opraveného textu v bodu 4.1.5): 
pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 0 

• Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další 
tvůrčí činnosti PřF UP v Olomouci na rok 2006: 
pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
AS PřF schválil Dlouhodobý záměr PřF na období 2006 -2010 a Aktualizaci Dlouhodobého 
záměru PřF na rok 2006. 
 
 
Bod 4) 
Doc. Molnár předložil členům senátu „Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP 
v Olomouci k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 
v Olomouci“ se zapracovanými připomínkami a okomentoval provedené změny. 
Připomínky k vlastnímu Studijnímu a zkušebnímu řádu UP nemohly být zohledněny. Celé 
znění Opatření děkana PřF bylo podrobně projednáno a všechny další změny textu, které 
z jednání vyplynuly, byly předmětem hlasování (přítomno 20 členů AS): 
 
• Čl. 15, bod 7 a), druhá odrážka – nové znění: 

- jednotlivé předměty státní zkoušky skládané ústní nebo písemnou formou, případně 
jejich kombinací. 
pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
• Čl. 15 bod 7 c), druhý odstavec – nové znění: 

(Na bakalářskou nebo diplomovou práci vypracuje písemně posudek vedoucí práce a 
další stanovený oponent. Písemné posudky musí být studentovi k dispozici nejpozději 
tři pracovní dny před stanoveným dnem obhajoby. Obhajoba se koná před komisí, jejíž 
předsedou je předseda nebo člen zkušební komise pro státní zkoušky příslušného 
oboru a členy bývají zpravidla vedoucí práce a oponent.) 
pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 0 



• Čl. 20 bod 4) – nové znění: 
Děkan fakulty rovněž může ukončit studium studentovi, který ve stanovených 
termínech ani po upozornění, odeslaném studentovi do vlastních rukou, neuhradí 
předepsané poplatky dle rektorem vyhlášeného standardu UP pro stanovení výše 
poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na UP 
v příslušném akademickém roce. 
pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 1 
 

• Čl. 36 bod 4), druhá věta – zůstává původně navržené znění: 
Obecně platí, že výsledky prezentované v disertační práci musí být zveřejněny nejméně ve 
dvou recenzovaných publikacích, kde je student doktorského studia prvním autorem a nejméně 
jedna z těchto publikací musí být zveřejněna ve všeobecně uznávaném mezinárodním 
vědeckém časopisu s nenulovým impaktním faktorem. 
pro: 15 
proti: 1 
zdržel se: 4 

 
• Účinnost Opatření děkana PřF: 

od 1. 1. 2006 
pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
Senátoři poté hlasovali o schválení Opatření děkana PřF jako celku (přítomno 20 členů): 

pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
AS PřF schválil „Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k provedení 
některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci“ s účinností 
od 1. 1. 2006. 
 
 
Bod 5) 
Rozhodnutím akreditační komise MŠMT fakulta obdržela v červenci 2005 a v  říjnu 2005 
akreditaci několika nových oborů, které děkan fakulty rozhodl otevřít již v akademickém 
roce 2006/07. Senátu byl proto v tomto smyslu předložen návrh na doplnění přijímacího 
řízení v roce 2006. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 

pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 1 

AS PřF schválil doplnění přijímacího řízení pro rok 2006. 
 
 
Bod 6) 
• Studium v anglickém jazyce – stanovení poplatku 

Prof. Frébort informoval nejprve senátory o tom, že dotace z MŠMT na studenta 
studijního programu v cizím jazyce je stejná jako v programu uskutečňovaném 
v českém jazyce. Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, stanoví ovšem 



vysoká škola za studium v cizím jazyce poplatek. Vedení fakulty navrhlo poplatek za 
studium v anglickém jazyce ve výši 1000,-- Kč za rok. 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 
pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 1 
AS PřF schválil poplatek za studium v anglickém jazyce ve výši 1000,-- Kč za rok. 

 
• Prof. Ševčík oznámil senátu, že kandidátem na proděkana pro vědecké a výzkumné 

záležitosti PřF je doc. Tomáš Opatrný. Pokud bude doc. Opatrný do funkce proděkana 
jmenován, nahradí jej v AS PřF podle výsledků voleb Mgr. Jakub Rolčík. 

 
• Prof. Ševčík nabídl jménem vedení fakulty senátorům - studentům prostory pro zřízení 

kontaktního místa studentské komory AS v budově PřF na tř. Svobody. 
 
• Členové senátu se dohodli odročit projednání návrhu studentské komory AS PřF na 

změnu modulu hodnocení kvality výuky na příští zasedání. 
 
 
Usnesení: 
• AS PřF rozhodl odročit projednání změn Statutu Přf do doby, než nabude platnosti 

novela zákona o vysokých školách. 
• AS PřF neschválil doplnění Statutu Přf, část VI - Studenti a studium. 
• AS PřF schválil dokumenty „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a další tvůrčí činnosti PřF UP v Olomouci na období 2006 - 2010“ a 
„Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další 
tvůrčí činnosti PřF UP v Olomouci na rok 2006“. 

• AS PřF schválil „Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k provedení 
některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci“ s účinností 
od 1. 1. 2006. 

• AS PřF schválil doplnění přijímacího řízení pro rok 2006. 
• AS PřF schválil poplatek za studium v anglickém jazyce ve výši 1000,-- Kč za rok. 
 
 
Termín příštího zasedání Akademického senátu PřF: 15. února 2006 ve 13:30 hod. 
v zasedací místnosti Děkanátu PřF. 
 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 
 
 


