
Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu 
PřF dne 9. listopadu 2006 
Zasedání zahájil a řídil: Doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda AS PřF 
Přítomni: 18 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkani doc. J. Molnár a doc. T. Opatrný, 
tajemník P. Velecký, Ph.D., při projednávání bodu 2. dále doc. P. Ilík a dr. L. Richterek. 

Program: 

1. Kontrola zápisu a dodatku zápisu (hlasování per rollam) 
2. Návrh na zrušení Katedry teoretické fyziky PřF 
3. Návrh na úpravu Vnitřního mzdového předpisu UP 
4. Návrh na udělení prospěchových stipendií studentům PřF UP 
5. Evaluace výuky v letním semestru a.r. 2005/2006 
6. Různé 

Před zahájením jednání předal děkan Bronzovou medaili J. Janského Aleši Dokoupilovi. 

Bod 1. 
Bez připomínek.  

 

Bod 2. 
Materiál předložen písemně. Stanovisko VPROF přednesl její předseda doc. P. Ilík. 
S ohledem na nový způsob dělení finančních prostředků byla již v letošním roce Katedra 
teoretické fyziky (KTF) de facto ekonomicky včleněna do Katedry experimentální fyziky 
(KEF) a Katedry optiky (KO). KTF není garantem žádného studijního programu. VPROF na 
svém zasedání 6.10. t.r. schválila záměr zrušit KTF jako organizační jednotku a její členy 
zařadit do KEF resp. KO, na čemž se vedoucí těchto kateder dohodli s jednotlivými členy 
KTF. Dále vystoupil vedoucí KTF dr. Richterek, který uvedl, že KTF sama o zrušení žádá. 

Děkan prof. Ševčík uvedl, že vedení PřF UP respektuje názory oborů na jejich organizační 
členění a činí tak i v tomto případě a předkládá tedy AS PřF návrh na zrušení KTF. V diskusi 
vystoupili dále doc. Kubínek, doc. Opatrný a dr. Fiurášek, kteří návrh podpořili, dr. Wagner 
se dotázal, jaké byly na VPROF uváděny důvody pro zachování, což zodpověděl doc. Ilík. 

Předseda AS PřF dal o návrhu děkana na zrušení KTF, promítnutí této změny do Statutu PřF 
UP, a na převod jejích členů na KEF resp. KO hlasovat. 

Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

Pro 18 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

Děkan PřF  prof. Ševčík dále seznámil AS PřF s uvažovanými organizačními změnami 
v budoucnu. Jedná se o možné zřízení Katedry mezinárodních studií v rámci oboru Vědy 
o Zemi, což je dáno současným začleněním CIS UP do Kat. geografie a dále se uvažuje 
o zřízení Laboratoře genomové integrity. 



Dále informoval o uvažované změně v udělování Výzkumných záměrů, kde se připravuje 
přechod od přidělování na základě soutěže na přidělování dle kvality vědeckých publikací. 

V diskusi se doc. Kubínek dotazoval na časový horizont vzniku Kat. mezinár. rozvoj. studií, 
dr. Smolová přiblížila okolnosti organizačních změn na oboru vědy o Zemi. 

Děkan uvedl, že obě uváděné změny mohou nastat v příštím kalendářním roce. 

 
Bod 3. 
Návrh nového Vnitřního mzdového předpisu UP je zatím ve stadiu projednávání v kolegiu 
rektora, změny se pravděpodobně soustředí do snížení počtu platových stupňů (na 3), zvýšení 
max. výše osobního ohodnocení u akademických pracovníků (tj. 9.-13. tř.) a řešení výše os. 
ohodnocení, které není čerpáno z prostředků dotace MŠMT. 

Jakmile bude na úrovni UP návrh zpracován, bude předložen senátům fakult k vyjádření. 

 

Bod 4. 
Materiál předložen písemně. Ústně zdůvodnil proděkan doc. Molnár. Kriteria, která návrh 
obsahuje (prům. prospěch a získané kredity) jsou zjistitelné ze STAGu. Jiná nejsou možná, 
neboť manuálně nelze hodnocení prospěchu zvládnout. Navrhovaná výše odpovídá modelu 
dle loňských studijních výsledků a objemu financí získaných do stipendijního fondu od 
studentů studujících nadstandardně dlouho. 

Návrh je určen pro jeden akademický rok s tím, že bude pro další roky upravován dle 
zkušeností. 

Doc. Molnár dále odst. 1 návrhu doplnil tak, aby se do kreditového ohodnocení 
nezapočítávaly kredity uznané z předchozího studia, ale s výjimkou zahraničního studia. 

T. Vynikal předložil pozměňující návrh – zvýšit částku uvedenou v odst. 1 na 7.000 Kč. 

 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

Pro 1 

Proti 13 

Zdržel se 4 

Pozměňovací návrh nebyl schválen. 

 

Dále bylo hlasováno o předloženém návrhu ve znění modifikace provedené předkladatelem. 

Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

Pro 18 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 



Jak uvedl doc. Molnár, motivační stipendia mohou být poskytována z prostředků oborů dle 
jejich uvážení. 

 

Bod 5. 
K proběhlé evaluaci LS 2005/2006 se vyjádřil T. Vynikal. Jako nevhodné označil termíny – 
navrhuje evaluaci zahájit dříve a ukončit později. K tomu uvedl doc. Molnár, že se s tím od 
další evaluace již počítá. Dále byla diskutována kultivovanost letáků propagujících evaluaci 
(doc. Luhová), zahrnutí předmětů nemajících přednášku (dr. Smolová), hodnocení předmětů, 
na jejichž výuce se podílí více pedagogů (dr. Rolčík). 

T. Vynikal dále informoval o stadiu příprav Řádu hodnocení výuky na UP. 

 

Bod 6. 
 doc. Rulík – informoval, že obdržel rezignaci dr. Fellnera na členství v AS PřF UP a 

současně v souladu s Volebním a jednacím řádem PřF UP povolal na uvolněné místo 
náhradníka, kterým je doc. P. Bednář (na dnešní jednání byl pozván, není však přítomen). 

Dále upozornil členy AS PřF UP na zaslané úplné znění Statutu PřF UP. 

 doc. Opatrný – předložil nový statut „Ceny děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci udělovaných zaměstnancům rozvíjejícím vědní obor“ (materiál 
předložen písemně). Diskuse se týkala především ohodnocení vědeckých publikací (dr. 
Fiurášek). Doc. Opatrný svůj návrh modifikoval doplněním do ust. čl. I odst. 2 věty „K 
věkové hranici se přitom přičte doba strávená na mateřské nebo rodičovské dovolené.“. 

O takto modifikovaném návrhu bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

Pro 18 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 doc. Luhová a doc. Kubínek upozornili na možnost umístění dokumentů pro jednání na 
portál UP. Bylo navrženo, aby dokumenty pro jednání AS PřF nebyly členům zasílány e-
mailem, ale vkládány na portál, kam budou členům AS PřF zřízena přístupová práva. O 
tomto návrhu bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování (přítomno 18 členů AS): 

Pro 18 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Návrh byl schválen. 

 dr. Fiurášek se dotázal na převádění prostředků fondu účelově vázaných prostředků do 
dalšího roku. Dle sdělení děkana a tajemníka PřF je to možné do výše 5 % s oznamovací 
povinností. Tajemník informoval, že se připravuje metodický pokyn kvestora UP. 



 dr. Fiurášek se dále dotázal na status studentů, kteří ukončili bakalářské studium, před 
nastoupením do navazujícího magisterského studia. Doc. Molnár sdělil, že zatím žádný 
kompetentní orgán nesdělil své stanovisko písemně, celouniverzitně by věc měl zjistit 
prorektor UP doc. Chráska. 

 dr. Fiurášek se dotázal na doporučené postupy k zákonu o veřejných zakázkách. Tajemník 
PřF dr. Velecký informoval, že prorektor UP prof. Weigl zpracovává metodický materiál. 

 dr. Rolčík uvedl, že studenti mají zájem o výuku AJ zaměřenou na znalosti příslušného 
oboru. Děkan prof. Ševčík popsal zamýšlený stav jazykové přípravy na PřF UP. 
Zdůraznil, že byl výrazně posílen Kabinet cizích jazyků. 

 dr. Wagner – dotaz na parkování na Envelopě, odpověděl tajemník PřF. 

 dr. Dančák, dr. Smolová – konstatovali, že způsob přidělování e-mailových adres 
založený na čísle ISIC není vyhovující. Děkan prof. Ševčík přislíbil řešení. 

 doc. Bartoněk se dotázal na postup zveřejňování závěrečných a diplomových prací. 
K tomu doc. Molnár uvedl, že postup bude zveřejněn příští týden. 

 doc. Opatrný – zástupce PřF UP v RVŠ – informoval, že zasedání RVŠ se koná 16/11 t.r. 
a seznámil AS s záležitostmi, které bude řešit (postup VŠ dle zákona o veřejných 
zakázkách, platba DPH a její profinancování v případě projektů, údaje vyžadované a 
uváděné v registrech RIV a CEP) 

 

Usnesení:  
 AS PřF UP vzal na vědomí rezignaci Dr. M. Fellnera na členství v AS PřF UP. 

 AS PřF UP schválil návrh děkana na zrušení Katedry teoretické fyziky PřF UP s tím, že 
dojde k přechodu jejích členů na Katedru experimentální fyziky a Katedru optiky PřF, a 
příslušnou změnu čl. 3 odst.2 Přílohy I. Statutu PřF UP. 

 AS PřF UP schválil udělování prospěchových stipendií pro studenty PřF UP v Olomouci 
dle předloženého návrhu s tím, že na konci odst. 1 se za slovo „studia“ vkládá věta 
„přičemž se nezapočítávají kredity za předměty uznané z předchozího studia s výjimkou 
kreditů uznaných za část studia absolvovanou v zahraničí.“. 

 AS PřF UP schválil Statut „Ceny děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci udělovaných zaměstnancům rozvíjejícím vědní obor“ s tím, že v čl I. se na 
konec odst. 2 vkládá věta „K věkové hranici se přitom přičte doba strávená na mateřské 
nebo rodičovské dovolené.“. 

 AS PřF UP schválil záměr vkládat materiály pro jednání AS na portál UP. 
 

Termín dalšího zasedání Akademického senátu PřF bude oznámen s ohledem na zpracování 
Vnitřního mzdového předpisu UP. 

Zapsal: 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D., místopředseda Akademického senátu PřF 

Schválil: 
Doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 

  


