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Zápis č. 10 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 31. ledna 2007 
 
Přítomni: 16 členů AS PřF, 

děkan prof. J. Ševčík, proděkani doc. J. Molnár a doc. T. Opatrný 
 
 
Program: 
1) Diskuse a připomínky k návrhu nového "Vnitřního mzdového předpisu UP" 
2) Diskuse a připomínky ke změně Statutu UP 
3) Mimořádné jednorázové stipendium pro vynikající studenty 
4) Různé 
 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. Nejprve seznámil senátory s výsledky 
hlasování per rollam ve věci schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Přírodovědecké fakulty UP na rok 
2007: 

pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 5 

Aktualizace Dlouhodobého záměru PřF na rok 2007 byla schválena. 
 
 
Bod 1) 
Podle děkana prof. Ševčíka je návrh nového Vnitřního mzdového předpisu UP vyhovující, 
navrhuje pouze změnu v Čl. 9 odst. 5), a to v první větě vypustit text „nebo na dobu 
neurčitou“ (bude ještě projednáno na zasedání Akademického senátu UP). Doc. Rulík 
upozornil na nepřesnost v Příloze č. 1 předpisu – tabulka obsahuje 4 platové stupně, 
ovšem v textu se objevuje 5 stupňů. 
Předseda dal o schválení předloženého návrhu s uvedenými připomínkami hlasovat: 

pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh Vnitřního mzdového předpisu UP byl schválen se dvěma připomínkami. 
 
 
Bod 2) 
Jak uvedl doc. Kubínek, Statut UP je třeba změnit v souvislosti se změnou organizační a 
řídicí struktury na UP, která byla schválena Akademickým senátem UP dne 8. 11. 2006. 
Jedná se o změnu ve znění části VI Statutu UP - Organizační struktura UP, Čl. 36 
Součásti UP. 
O předloženém návrhu proběhlo hlasování: 

pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh na změnu Statutu UP byl schválen. 
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Bod 3) 
Návrh mimořádného jednorázového stipendia ve výši 5.000,- Kč pro vynikající studenty 
předložil proděkan doc. Molnár. Účelem stipendia je přilákat na fakultu vynikající studenty - 
- úspěšné řešitele celostátního kola nejvyšší kategorie v oboru, který odpovídá programu 
nebo oboru studia na PřF. Studenti budou o stipendiu informováni přímo na olympiádách. 
V diskusi se probíraly další možnosti, jak motivovat výborné středoškolské studenty ke 
studiu právě na naší fakultě. Diskutovalo se rovněž o výši mimořádného stipendia, 
dr. Wagner navrhl zvýšit částku na 10. 257,- Kč.  
Předseda doc. Rulík dal o návrhu stipendia včetně pozměňovacího návrhu na zvýšení 
částky na 10.257,- Kč hlasovat: 

pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh mimořádného jednorázového stipendia ve výši 10.257,- Kč byl schválen. 
 
 
Bod 4) 
• T. Vynikal seznámil senát s návrhem na udělení mimořádné ceny děkana PřF UP pro 

absolventa Bc. Martina Havránka, DiS., za jedinečnou práci pro studenty biologických 
a ekologických oborů. Bc. Havránek od září roku 2003 vede webové stránky 
http://www.ochranari.net/, které pomáhají mnoha studentům při nástupu na PřF UP 
a také následně v průběhu studia. Dále zorganizoval pomoc studentům prvních ročníků 
v úvodních dnech semestru v letech 2004 a 2005, jakož i školení pro nastávající první 
ročníky oboru Ochrana a tvorba životního prostředí v letech 2005 a 2006. Také 
organizoval v letech 2004, 2005 a 2006 praxi pro obor Ochrana a tvorba životního 
prostředí při obnově lesů Jizerských hor u Společnosti přátel přírody. Návrh ocenit 
Bc. Havránka podpořil i předseda doc. Rulík. Děkan prof. Ševčík s návrhem souhlasí 
a Bc. Havránek obdrží ocenění v podobě pamětního (děkovného) listu. 
 

• dr. Wagner upozornil na přetrvávající nedůvěru studentů k otázce anonymity při 
elektronické evaluaci. Při propagaci evaluace navrhuje srozumitelně vysvětlit 
studentům, že hodnocení je opravdu anonymní. Dr. Rolčík navrhl jako řešení informaci 
v Žurnálu UP, jehož autorem by mělo být nejspíš CVT – zajistí proděkan doc. Molnár. 
Proděkan doc. Opatrný sdělil, že zkušenosti z evaluací na jiných univerzitách, kde se 
používá systém STAG, jsou obdobné jako u nás. Obecně lze konstatovat, ze 
k elektronické evaluaci není velká důvěra, „papírová“ evaluace bývá úspěšnější, ovšem 
její zpracování je časově velmi náročné. Jednou z možností, jak přispět k propagaci 
evaluace, by mohla být pozitivní motivace (i s prvky recese), např. vyhlášení nejlépe 
hodnoceného učitele na plesu PřF. Velkou zásluhu na popularizaci evaluace má 
studentský spolek POSPOL, za což přítomným členům POSPOLu předseda doc. Rulík 
poděkoval. 

 
• děkan prof. Ševčík se na senátory obrátil s úvahou, zda by bylo vhodné zakoupit pro 

fakultu autobus. Využíval by se především při exkurzích, aby se studentům snížily 
náklady (přibližně o polovinu). Cena autobusu je cca 6 mil. Kč, návratnost 
vynaložených prostředků zhruba 12 let. V rozpravě se ozývaly hlasy pro i proti - jak by 
autobus byl využíván mimo fakultu, zda by ekonomická zátěž nebyla příliš vysoká atd. 
Otázka nákupu autobusu zůstává zatím otevřená. 
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Usnesení: 
• AS PřF schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a další tvůrčí činnosti Přírodovědecké fakulty UP na rok 2007. 
• AS PřF schválil návrh Vnitřního mzdového předpisu UP s tím, že se v Čl. 9 odst. 5) 

v první větě vypouští text „nebo na dobu neurčitou“ a v Příloze č. 1 k Vnitřnímu 
mzdovému předpisu se opravuje text na „13 tarifních tříd a 4 stupně“. 

• AS PřF schválil návrh na změnu Statutu UP Část VI Organizační struktura UP, Čl. 36 
Součásti UP. 

• AS PřF schválil návrh mimořádného jednorázového stipendia pro vynikající studenty ve 
výši 10.257,- Kč. 

 
 
Předpokládaný termín dalšího zasedání Akademického senátu PřF: 28. března 2007 
v 13:00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu PřF. 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


