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Zápis č. 8 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 19. dubna 2006 
 
Přítomni: 17 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkani prof. I. Frébort, doc. J. Molnár 
a doc. T. Opatrný 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Rozpočet fakulty pro rok 2006 
3. Různé 
 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
Bod 2) 
Děkan prof. Ševčík podal výklad k materiálům o rozpočtu fakulty, které členové senátu 
v předstihu obdrželi k prostudování. Podrobně okomentoval návrh dělení finančních 
prostředků fakulty na rok 2006 a seznámil senát s výsledky hospodaření fakulty za rok 
2005. Následně zodpověděl dotazy k některým položkám.  
Návrh dělení finančních prostředků PřF na rok 2006 bude zveřejněn na webových 
stránkách fakulty.  
 
Předseda senátu doc. Rulík se obrátil na senátory s dotazem, zda bude senát 
o předloženém návrhu dělení finančních prostředků PřF na rok 2006 hlasovat: 
 
Výsledek hlasování (přítomno 17 členů AS): 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
Následovalo tedy hlasování o předloženém návrhu (přítomno 17 členů AS): 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
V diskusi se pak probírala otázka dělení případných dalších finančních prostředků pro 
fakultu, z níž vyplynulo, že schválený algoritmus dělení finančních prostředků je platný i 
pro dělení případných dalších financí náležících fakultě. O schválení tohoto principu 
proběhlo hlasování: 
 
Výsledek hlasování (přítomno 17 členů AS): 

pro: 15 
proti: 0 
zdržel se: 2 

 
AS PřF schválil návrh dělení finančních prostředků PřF na rok 2006 s tím, že algoritmus 
dělení finančních prostředků je platný i pro dělení případných dalších finančních 
prostředků fakulty. 
 
Bylo dohodnuto, že po kompletním zpracování rozpočtu fakulty pro rok 2006 tajemníkem 
dr. Veleckým se bude hlasovat o schválení rozpočtu per rollam. 
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Bod 3) 
T. Vynikal předložil senátu návrh grafů zobrazujících výsledky evaluace, zpracovaných 
studentskou komorou pro vyvěšení na nástěnky. V diskusi se mj. řešila otázka, zda kromě 
zveřejnění výsledků evaluace je či není vhodné i zveřejnění slovních připomínek studentů 
(současný modul to neumožňuje). 
Proděkan doc. Opatrný přispěl námětem na iniciativu pro studentskou část senátu, a sice 
návrhem motivovat studenty k evaluaci například i tak, že by kladně hodnocený vyučující 
obdržel od děkana nějaké ocenění (medaili). 
 
Na dotaz doc. Bartoňka informoval proděkan doc. Molnár senátory o zákonné povinnosti 
vysokých škol zveřejňovat diplomové, bakalářské, rigorózní a disertační práce. V tomto 
roce proběhne zveřejnění a archivace závěrečných prací ještě podle dosavadní praxe. Od 
příštího akademického roku se budou práce zveřejňovat elektronicky pomocí 
počítačového programu, který bude vytvořen v rámci Rozvojového projektu UP. 
Spoluřešiteli projektu za PřF jsou proděkan doc. Molnár a vedoucí studijního oddělení 
Mgr. Sněhotová. 
 
Děkan prof. Ševčík poskytne členům senátu Výroční zprávu o činnosti PřF za rok 2005 
k připomínkování. Schválení výroční zprávy senátem pak proběhne per rollam. 
 
Děkan prof. Ševčík pozval senátory na akci „Vadí – nevadí“ určenou pro zaměstnance 
fakulty s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci mezi vedením a jednotlivými pracovišti. Akce 
se uskuteční 3. května 2006 v učebně č. 1 na tř. Svobody 26. 
 
Děkan prof. Ševčík informoval senát o plánovaném setkání akademické obce fakulty na 
podzim t. r., datum bude upřesněno. 
 
 
Usnesení: 
• AS PřF schválil návrh dělení finančních prostředků PřF na rok 2006 s tím, že 

algoritmus dělení finančních prostředků je platný i pro dělení případných dalších 
finančních prostředků fakulty. 

 
 
 
Předpokládaný termín dalšího zasedání Akademického senátu PřF: 20. června 2006. 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


