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Zápis č. 11 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 28. března 2007 
 
Přítomni: 15, resp. 16 členů AS PřF, 

děkan prof. J. Ševčík, proděkani prof. Frébort a doc. T. Opatrný, tajemník 
dr. P. Velecký, při projednávání bodu 2. dále dr. Křístková, při projednávání 
bodu 4. doc. Nováček a dr. Fňukal 

 
Program: 
1) Kontrola zápisu 
2) Botanická zahrada 
3) Rozpočet PřF 
4) Návrh na zřízení Katedry rozvojových studií 
5) Různé 
 
Zasedání řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
V úvodu zasedání předal děkan prof. Ševčík panu Jakubu Kedroňovi, studentovi PřF, 
bronzovou medaili prof. Janského, kterou uděluje Český červený kříž za 10 
bezpříspěvkových odběrů krve. Senátorovi dr. Marku Juklovi děkan vyjádřil poděkování za 
dárcovství krve a za činnost, které se v oblasti dárcovství dlouhodobě věnuje. Bc. Martinu 
Havránkovi děkan předal děkovný list za mimořádnou práci pro studenty biologických 
a ekologických oborů v letech 2003 až 2006. 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
Bod 2) 
Předmětem jednání bylo financování botanické zahrady PřF UP. Senátoři obdrželi 
písemné stanovisko Vědecko-pedagogické rady oboru biologie k financování a dislokaci 
botanické zahrady PřF UP. Ing. Křístková, Ph.D., podrobně seznámila senát s činností 
a funkcemi botanické zahrady, s její historií a vývojem, s plánem stabilizace a dalšího 
rozvoje. Poskytla senátorům rovněž množství materiálů o botanické zahradě. Zásadním 
problémem botanické zahrady je její financování, které dosud probíhá z rozpočtu katedry 
botaniky. Dává se na zvážení možnost financování botanické zahrady z prostředků fakulty 
a univerzity. Senátoři z biologických oborů zastávají podpůrné stanovisko. Děkan prof. 
Ševčík uvedl, že financování z univerzitních prostředků by snad bylo možné případně 
z fondu rektora nebo z offsetového účtu. Finanční zdroje by se daly získat z evropských 
fondů, vhodný by byl např. společný projekt s městem, které by se mohlo event. na 
financování botanické zahrady podílet. 
Stanovisko vedení fakulty je financovat botanickou zahradu z prostředků oboru biologie. 
Předseda doc. Rulík dal hlasovat o protinávrhu, tj. financovat botanickou zahradu 
z rozpočtu fakulty: 
 
Výsledek hlasování (přítomno 15 členů AS): 

pro: 10 
proti: 0 
zdržel se: 5 

AS PřF nedoporučuje financovaní botanické zahrady z rozpočtu fakulty. 
 
Na základě výsledku hlasování nebylo financování botanické zahrady zahrnuto do jednání 
o rozpočtu PřF na rok 2007. 
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Bod 3) 
Materiály k hospodaření fakulty za rok 2006 a k návrhu rozpočtu na rok 2007 byly 
předloženy písemně, výklad a zodpovězení dotazů provedl děkan prof. Ševčík. 
 
Proběhlo hlasování o návrhu dělení finančních prostředků PřF na rok 2007: 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů AS): 

pro: 15 
proti: 0 
zdržel se: 1 

Návrh dělení finančních prostředků PřF na rok 2007 byl schválen.  
 
Poté následovalo hlasování o rozpočtu PřF na rok 2007. 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů AS): 

pro: 15 
proti: 0 
zdržel se: 1 

Rozpočet PřF na rok 2007 byl schválen.  
 
 
Bod 4) 
Návrh na zřízení Katedry rozvojových studií předložila senátu Vědecko-pedagogická rada 
Věd o zemi prostřednictvím děkana prof. Ševčíka, senátoři obdrželi písemný materiál. 
Katedra rozvojových studií bude vyčleněna z Katedry geografie. Důvody pro vznik nové 
katedry objasnil doc. Nováček a zodpověděl dotazy. Vedení fakulty vyjádřilo rozvojovým 
studiím svou podporu. O návrhu bylo hlasováno. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů AS): 

pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh na zřízení Katedry rozvojových studií byl schválen. 
 
 
Bod 5) 
• doc. Rulík informoval senát o nabídce firmy Scio k využití národních srovnávacích 

zkoušek v přijímacím řízení. 
• doc. Rulík seznámil senát s výsledky doplňovacích voleb studentského zástupce do AS 

UP na PřF, které se konaly 20. 3. 2007. Senátorem byl zvolen Bc. František Látal 
100 hlasy, druhý kandidát Bc. Roman Čapka obdržel 20 hlasů. 

• doc. Rulík tlumočil senátu přání předsedy AS Filozofické fakulty, aby se členem poroty 
Academia filmu Olomouc 2007 stal i jeden studentský senátor z PřF. Zajistí studentská 
komora AS PřF. 

• Bc. Látal upozornil na skutečnost, že studenti učitelských kombinací na PřF nemají 
možnost čerpat studijní volno ve dnech 2. – 6. 4. 2007, protože se v této době účastní 
učitelské praxe na školách. Vzhledem k tomu, že studijní volno vyhlašuje rektor, není 
v kompetenci fakulty termín měnit. Z diskuse vyplynul návrh odročit jednání o této 
záležitosti na příští zasedání senátu a členové legislativní komise ve spolupráci 
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s proděkanem doc. Molnárem zjistí zatím další informace ke studijnímu volnu. 
Předseda dal o odročení hlasovat. 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů AS): 

pro: 16 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh byl schválen, jednání o studijním volnu se odročuje. 
• doc. Rulík informoval senát o tom, že dojde ke změnám Statutu UP. Návrh změn bude 

rozeslán senátorům. Případné připomínky zašlou senátoři do 5 dnů od obdržení 
předsedovi doc. Rulíkovi nebo J. Mayerové. Na základě připomínek zpracuje 
doc. Rulík stanovisko AS PřF. 

• Bc. Najmanová zrekapitulovala roční činnost studentského spolku POSPOL, připravuje 
se výroční zpráva. Předseda doc. Rulík senátorům – členům POSPOLu jménem 
akademického senátu za jejich aktivity poděkoval. 

• T. Vynikal informoval senát a vedení fakulty o dalším vývoji Řádu pro hodnocení kvality 
výuky studenty Univerzity Palackého v Olomouci. V nastávající době by měl tento 
dokument projednávat AS UP. Dále seznámil přítomné se vznikem Unie studentů 
Univerzity Palackého, která je zakládána studenty ze studentských spolků 
a akademických senátů. Cílem unie je pomáhat studentům při řešení jejich problémů, 
provádět propagaci hodnocení kvality výuky na všech sedmi fakultách, pořádat 
odborné semináře, majáles, atd.  

 
 
Usnesení: 
• AS PřF nedoporučuje financovat botanickou zahradu z rozpočtu fakulty 
• AS PřF schválil dělení finančních prostředků PřF na rok 2007 
• AS PřF schválil rozpočet PřF na rok 2007 
• AS PřF schválil zřízení Katedry rozvojových studií na PřF 
• AS PřF odročuje jednání o studijním volnu na příští zasedání 
 
 
 
 
Předpokládaný termín dalšího zasedání Akademického senátu PřF: 16. května 2007 
ve 13:00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu PřF. 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


