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Zápis č. 6 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 15. února 2006 
 
 
Přítomni: 18 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkani prof. I. Frébort, doc. J. Molnár  
Omluveni: dr. M. Dančák, doc. L. Luhová, Mgr. O. Novák 
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Představení nových proděkanů 
3. Schválení členů Vědecké rady PřF 
4. Schválení změn ve Statutu UP souvisejících s poplatky za studium a mzdovým 

předpisem - navýšení tarifů 
5. Volba nového místopředsedy AS PřF za zaměstnaneckou komoru 
6. Mimořádné stipendium studentům fyzikálních oborů 
7. Evaluace výuky 
8. Informace o novele vysokoškolského zákona ve vztahu ke statutu PřF 
9. Různé 
 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
 
V úvodu děkan prof. Ševčík předal panu Mgr. Luboši Plojharovi, studentovi PřF, 
bronzovou medaili prof. Janského, kterou uděluje Český červený kříž za 
10 bezpříspěvkových odběrů krve. Představitelé vedení fakulty předali Mgr. Plojharovi 
drobnou pozornost, jako vyjádření svého uznání za humánní počin, kterým dárcovství krve 
bezesporu je. 
 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
 
Bod 2) 
Proděkany pro funkční období 2006-2010 se stávají: 
 

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 
proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana 
 
doc. RNDr. Josef Molnár, CSc. 
proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti 
 
doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti 
 
doc. RNDr. Eva Tesaříková, CSc. 
proděkanka pro výstavbu fakulty 

 
AS PřF bere jmenování proděkanů PřF na vědomí. 
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Bod 3) 
Návrh na složení Vědecké rady PřF předložil děkan prof. Ševčík. Podrobně zdůvodnil své 
návrhy na jmenování jednotlivých členů všech oborů a zodpověděl dotazy ke konkrétním 
kandidátům. Prof. Ševčík vysvětlil senátorům svůj záměr jmenovat 11 členů VR na 4 roky, 
11 členů na 2 roky a externí členy na 4 roky. Dále přednesl senátorům návrh na zařazení 
emeritních členů do VR, a to buď s využitím ustanovení bodu 5. platného Jednacího řádu 
VR PřF („se souhlasem vědecké rady je možno k části jednání přizvat osoby, které nejsou 
členy vědecké rady, pro získání relevantních informací“) nebo bude zapotřebí jednací řád 
upravit. 
Dr. Jukl vystoupil s tím, že ve složení VR dle návrhu je obor matematika zastoupen 
v poměru méně, než v současnosti, i když např. počtem habilitovaných akademických 
pracovníků je srovnatelný s obory, které mají navržené zastoupení vyšší. Zastoupení 
oborů by mělo být vyrovnané. Současně doporučil řešit statut emeritních členů VR 
změnou Jednacího řádu VR.  
Poté proběhlo hlasování o návrhu členů VR a o návrhu na změnu Jednacího řádu VR. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

pro: 15 
proti: 0 
zdržel se: 3 

AS PřF schválil členy Vědecké rady PřF s tím, že bude zpracován návrh na změnu 
Jednacího řádu Vědecké rady PřF. 
 
 
Bod 4) 
Doc. Kubínek, předseda AS UP, na začátku svého vystoupení předeslal, že novela zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, změnila od 1. 1. 2006 řadu ustanovení tohoto 
zákona. Některé změny vyžadují úpravu vnitřních předpisů univerzity. Doc. Kubínek 
seznámil senátory s návrhy změn, které budou v této souvislosti mj. na UP provedeny: 
• návrh změn Statutu Univerzity Palackého - poplatky spojené se studiem na UP, forma 

placení a splatnosti poplatků spojených se studiem, úhrada vybíraná za některé úkony 
od studentů, úřední deska, zrušení Přílohy č. 2 (Seznam akreditovaných studijních 
programů), přečíslování některých článků 

• návrh změny Stipendijního řádu Univerzity Palackého 
• návrh úpravy poplatků spojených se studiem. 
Dále doc. Kubínek informoval senát o návrhu úpravy tabulky mzdových tarifů pro rok 2006 
ve Vnitřním mzdovém předpisu Univerzity Palackého v souvislosti s úpravou minimální 
mzdy od 1. 1. 2006. 
 
AS PřF se seznámil s navrhovanými změnami vnitřních předpisů UP v souvislosti 
s novelou vysokoškolského zákona a bere na vědomí návrh úpravy tabulky mzdových 
tarifů UP pro rok 2006 a úpravu Stipendijního řádu UP. 
 
V návaznosti na probírané změny Statutu UP se rozproudila debata o poplatku za studium 
v cizím jazyce (čl. 22, odst. 9 Statutu UP), z níž vyplynul návrh na úpravu výše poplatku ze 
současného rozmezí 3.000 až 10.000 EURO na rozmezí 1.000 až 300.000 Kč. Předseda 
doc. Rulík dal o návrhu hlasovat: 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 0 
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AS PřF navrhuje změnu ustanovení čl. 22 odst. 9) Statutu UP, a to úpravu poplatků 
spojených se studiem cizinců, kteří na UP studují v cizím jazyce, na 1.000 až 300.000 Kč. 
 
 
Bod 5) 
Doc Opatrný rezignoval na členství v AS PřF v souvislosti s přijetím funkce proděkana 
PřF. Jeho nástupcem se stává RNDr. Jakub Rolčík, Ph.D., na základě výsledků voleb a 
v souladu s čl. 4, odst. 1, písm. i) Volebního a jednacího řádu AS PřF. 
Jelikož doc. Opatrný zastával v AS PřF funkci místopředsedy za zaměstnaneckou komoru, 
vyhlásil předseda senátu doc. Rulík volbu nového místopředsedy. Jako kandidát byl 
navržen RNDr. Marek Jukl, Ph.D. Jako skrutátoři byli navrženi RNDr. Jaroslav Wagner, 
Ph.D. a Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 
 
Výsledek hlasování o skrutátorech (přítomno 18 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 0 

AS PřF chválil jako skrutátory pro volbu místopředsedy za zaměstnaneckou komoru 
RNDr. Jaroslava Wagnera, Ph.D. a Mgr. Jaromíra Fiuráška, Ph.D. 
 
Výsledek volby místopředsedy AS PřF za zaměstnaneckou komoru (přítomno 11 členů 
zaměstnanecké komory AS PřF, tajným hlasováním): 11 platných kladných hlasů. 
Místopředsedou AS PřF za zaměstnaneckou komoru byl zvolen RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
 
 
Bod 6) 
Doc. Kubínek předložil senátu ke schválení návrh na mimořádné stipendium pro studenty 
prvního ročníku fyzikálních oborů a studenty oboru chemie – fyzika na PřF. Vyplacení 
stipendia ve výši 5.000,- Kč je podmíněno získáním minimálně 60 kreditů a splněním 
povinných předmětů typu A za 1. ročník příslušného oboru, a to v termínu do 8. září 2006. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 0 

AS PřF schválil mimořádné stipendium pro studenty prvního ročníku fyzikálních oborů a 
studenty oboru chemie – fyzika na PřF při splnění stanovených podmínek. 
 
Bod 7) 
T. Vynikal předložil senátu jménem studentské komory návrhy týkající se hodnocení 
kvality výuky studenty na UP: 
• Základní specifikace Řádu pro hodnocení kvality výuky studenty UP v Olomouci 
• Řád pro hodnocení kvality výuky studenty UP v Olomouci 
• Požadavky na změnu modulu hodnocení kvality výuky na UP 
• Návrh na snížení zápisného o 100 Kč (tzn. z 500 na 400 Kč) pro studenty PřF UP, kteří 

budou za zimní i letní semestr hodnotit kvalitu výuky a přednastavenou volbu „Bez 
odpovědi“ použijí v 50% a méně (otázkách) svého hodnocení za jednotlivý semestr.  

 
Členové senátu vyslovili studentské iniciativě svou podporu. Doc. Molnár doporučil 
zástupcům studentské komory, aby se svými návrhy obrátili rovněž na nového prorektora 
pro záležitosti studia a studentů UP doc. Chrásku. Doc. Rulík  seznámil senátory se 
způsobem evaluace na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a zdůraznil, že 
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důležité je zejména zveřejnění výsledků. Doc. Molnár se domnívá, že zveřejnění výsledků 
evaluace má smysl, pokud je účast hodnotících alespoň 50%. Dr. Rolčík navrhl 
studentským senátorům, aby pokusně zorganizovali studentskou „lístečkovou“ evaluaci 
např. pro obor ochrana a tvorba životního prostředí. Senátoři se shodli na tom, že důležitá 
je v současné době především propagace evaluace. Studenti již zahájili agitační kampaň 
s cílem přimět své kolegy k účasti při hodnocení výuky, která se uskutečnila v zimním 
semestru. Doc. Molnár vyzval členy senátu, aby ve svých oborech apelovali na vedoucí 
kateder a na vyučující, aby evaluaci mezi studenty co nejvíce propagovali. 
T. Vynikal požádal členy senátu, aby mu zaslali své připomínky a podněty k předloženým 
materiálům. Výsledný návrh projedná senát na dalším zasedání a předá jej děkanovi 
fakulty. 
 
Po další diskusi, která se týkala zveřejnění výsledků evaluace ve vztahu k minimální účasti 
studentů, se předseda obrátil na senátory, zda se v této věci bude hlasovat: 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
Následovalo tedy další hlasování: 
 
Výsledek hlasování o tom, že výsledky evaluace budou zveřejněny v případě, že účast 
bude nejméně 50% studentů nebo 20 studentů u dané ankety (dotazníku) pro semestr 
nebo předmět 
(přítomno 17 členů AS): 

pro: 3 
proti: 11 
zdržel se: 3 

 
Výsledek hlasování o tom, že výsledky evaluace budou zveřejněny v případě, že účast 
bude nejméně 50% studentů u dané ankety (dotazníku) pro semestr nebo předmět 
(přítomno 17 členů AS): 

pro: 14 
proti: 3 
zdržel se: 0 

 
AS PřF doporučuje děkanovi PřF, aby výsledky evaluace výuky byly zveřejněny v případě, 
že účast studentů bude nejméně 50% u dané ankety (dotazníku) pro semestr nebo 
předmět. 
 
T. Vynikal se obrátil na předsedu doc. Rulíka s návrhem, aby se hlasovalo o snížení 
zápisného dle předloženého návrhu, přestože doc. Molnár nepovažuje v současném 
systému zápisů tento způsob za technicky možný, vzhledem k počtu studujících na fakultě 
(v akad. roce 2005/06 takřka 2700 studentů). 
 
Předseda doc. Rulík vyzval členy senátu, aby se hlasováním vyjádřili, zda má ve věci 
snížení zápisného proběhnout hlasování: 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

pro: 17 
proti: 1 
zdržel se: 0 
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Výsledek hlasování o tom, zda snížit zápisné studentům, kteří budou za zimní i letní 
semestr hodnotit kvalitu výuky (přítomno 18 členů AS): 

pro: 4 
proti: 13 
zdržel se: 1 

AS PřF nedoporučuje snížení zápisného podle návrhu studentské komory. 
 
Z podnětu dr. Duchoslava hlasovali členové senátu o tom, aby proděkan doc. Molnár po 
skončení evaluace za zimní semestr informoval katedry o způsobu, jak se mohou garanti 
předmětů seznámit s výsledky evaluace. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

pro: 18 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Proděkan doc. Molnár bude po skončení evaluace za zimní semestr informovat katedry 
o způsobu, jak se mohou garanti předmětů seznámit s výsledky evaluace. 
 
 
Bod 8) 
Dr. Jukl seznámil členy senátu s předpokládanými změnami, které bude potřeba provést 
ve Statutu PřF v důsledku novelizace vysokoškolského zákona. Změny nejprve projedná 
legislativní komise, která je předá děkanovi PřF a poté budou předloženy Akademickému 
senátu PřF ke schválení. 
 
 
Bod 9) 
• D. Konečný pozval senátory na akci pořádanou katedrou informatiky „Týden open 

source“, která proběhne v týdnu od 20. února 2006 na PřF, tř. Svobody 26. 
• Dr. Fellner upozornil na nevyhovující provozní dobu pokladny v Holici a na příliš brzký 

odvoz pošty z Holice – je potřeba řešit s tajemníkem. 
• Senátoři poukázali na problémy s fungováním nového systému evidence cestovních 

příkazů. 
• Na příštím zasedání senátu se předpokládá první jednání o rozpočtu fakulty. 

Dr. Duchoslav upozornil na problém financování Botanické zahrady a připraví na příští 
schůzi senátu k této záležitosti podklady. 

 
 
 
Usnesení: 
• AS PřF bere na vědomí jmenování proděkanů Přf na funkční období 2006 – 2010. 
• AS PřF schválil členy Vědecké rady PřF s tím, že bude zpracován návrh na změnu 

Jednacího řádu Vědecké rady PřF. 
• AS PřF se seznámil s navrhovanými změnami vnitřních předpisů UP v souvislosti 

s novelou vysokoškolského zákona a bere na vědomí návrh úpravy tabulky mzdových 
tarifů UP pro rok 2006 a úpravu Stipendijního řádu UP 

• AS PřF navrhuje změnu ustanovení čl. 22 odst. 9) Statutu UP, a to úpravu poplatků 
spojených se studiem cizinců, kteří na UP studují v cizím jazyce, na 1.000 až 
300.000 Kč. 

• AS PřF chválil jako skrutátory pro volbu místopředsedy za zaměstnaneckou komoru 
RNDr. Jaroslava Wagnera, Ph.D. a Mgr. Jaromíra Fiuráška, Ph.D. 
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• Místopředsedou AS PřF za zaměstnaneckou komoru byl zvolen RNDr. Marek 
Jukl, Ph.D. 

• AS PřF schválil mimořádné stipendium pro studenty prvního ročníku fyzikálních oborů 
a studenty oboru chemie – fyzika na PřF při splnění stanovených podmínek. 

• AS PřF bere na vědomí a podporuje iniciativu studentské komory senátu týkající se 
hodnocení kvality výuky studenty na UP. 

• AS PřF doporučuje děkanovi PřF, aby výsledky evaluace výuky byly zveřejněny 
v případě, že účast studentů bude nejméně 50% u dané ankety (dotazníku) pro 
semestr nebo předmět. 

• AS PřF nedoporučuje snížení zápisného podle návrhu studentské komory. 
• Proděkan doc. Molnár bude po skončení evaluace za zimní semestr informovat katedry 

o způsobu, jak se mohou garanti předmětů seznámit s výsledky evaluace. 
 
 
 
Předpokládaný termín příštího zasedání Akademického senátu PřF: 29. března 2006 
ve 13:00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu PřF. 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 
 
 


