
Zápis č. 12 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 24. května 2007 
 
Přítomni: 17 členů AS PřF, 

proděkani prof. Frébort, doc. Molnár a prof. T. Opatrný, 
tajemník dr. P. Velecký 

 
Program: 
1) Kontrola zápisu 
2) Přijímací řízení v r. 2008 
5) Různé 
 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
 
Bod 1) 
• Předseda doc. Rulík reagoval na připomínky senátorů k zápisu ze zasedání senátu 

dne 28. 3. 2007, které mu byly zaslány e-mailem. V zápisu byly provedeny dvě opravy 
a opravená verze zápisu byla všem senátorům rozeslána. 

• K otázce studijního volna (týdne) byl předložen výklad Dr. Jukla, člena legislativní 
komise. Proděkan doc. Molnár informoval senát o tom, že v harmonogramu 
akademického roku 2008/09, který byl vydán prorektorem doc. Chráskou po projednání 
v Kolegiu rektora, studijní týden již zařazen není. 

 
 
Bod 2) 
Senátoři obdrželi písemný návrh proděkana doc. Molnára na podmínky pro přijetí ke studiu 
ve studijních programech uskutečňovaných na PřF v přijímacím řízení v roce 2008. 
Proděkan doc. Molnár podal ústně návrh na doplnění dalších podmínek. 
 
Proběhlo hlasování o schválení návrhu na podmínky pro přijetí ke studiu v roce 2008 
včetně doplňujícího návrhu doc. Molnára. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 17 členů AS): 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 0 

 
AS PřF návrh schválil. Podmínky pro promíjení přijímacích zkoušek v přijímacím řízení na 
PřF v r. 2008 jsou přílohou zápisu. 
 
 
Bod 3) 
• T. Vynikal - informoval senát a vedení fakulty o projektu Studentské televize UP 

v Olomouci, jehož je hlavním autorem. Společně s Miroslavem Direm a jeho 
studentskými přáteli z oboru žurnalistika: Radkou Spurnou, Petrou Piskovou, Martinou 
Vaculíkovou, Jakubem Lukačišinem a Markem Hodulíkem (student právnické 
a filozofické fakulty UP, místopředseda AS UP) v současnosti myšlenku vzniku této 
platformy předkládá vedení UP. Pokud vedení UP schválí tento záměr, bude první 
vysílání zpočátku jednou za měsíc, a to zpravodajsko-publicistický pořad v rozsahu pěti 
minut. Cílová skupina: studenti UP v Olomouci. Zahájení vysílání: říjen 2007. 
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Doc. Kubínek - aktivita studentů je vítána. Co se týká propagace univerzity, je podle 
jeho názoru ze strany UP stále nedostačující, doporučuje větší spolupráci s médii, 
častější tiskové konference apod. 

• Dr. Rolčík - tlumočil dotaz některých studentů, proč není na PřF povinným předmětem 
tělesná výchova. Doc. Molnár odpověděl, že tělovýchovné předměty je možné si 
zapsat v rámci doplňujících předmětů z nabídky Fakulty tělesné kultury. Studenti 
učitelských kombinací pak mají možnost volby i ve volitelných předmětech. Studentští 
senátoři ovšem upozornili na to, že v době předzápisu PřF už je kapacita většiny 
předmětů FTK naplněna a není šance si vybraný sport zapsat. Lze sice sportovat 
v Academik sport centru, ale zde se musí aktivity platit. Z diskuse vyplynulo, že 
senátoři nejsou příliš nakloněni zavedení povinné tělesné výchovy na vysoké škole, 
otázkou rovněž je, jak by to přijali samotní studenti. Studentská komora senátu otevře 
o této věci diskusi na webových stránkách Pospolu. 

• F. Látal - připomněl, že bylo dohodnuto umisťování materiálů pro jednání senátu PřF 
na portálu UP – postup zjistí J. Mayerová. 

• Dr. Rolčík, doc. Luhová – upozornili na nedostatečnou dopravní obslužnost MHD do 
Holice a na nevyhovující stav zastávky MHD v Holici. Proděkan prof. Frébort – 
s pracovníky Magistrátu města Olomouce proběhlo několik jednání, ale podle jejich 
soudu je vše v pořádku.  
Bylo dohodnuto, že senátoři z Holice připraví požadavky pro MMO a proděkan 
doc. Molnár se pokusí sjednat schůzku s náměstkem primátora RNDr. Šnevajsem.  

• Proběhla diskuse o potřebě spolupráce UP s Olomouckým krajem a Městem 
Olomoucí. Studenti UP nesporně ovlivňují život v Olomouci, a to i v ekonomické 
oblasti. Proděkan prof. Opatrný navrhl zvát zástupce samosprávy na jednání senátu. 

• Dr. Rolčík – domnívá se, že webové stránky PřF jsou nepřehledné. Prof. Opatrný – 
struktura webových stránek je dána jednotně pro všechny fakulty UP.  

• Předseda doc. Rulík pozval všechny senátory na akci Pospos 07 dne 21. 6. 2007. 
 
 
Usnesení: 
• AS PřF schválil podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 

uskutečňovaných na PřF v přijímacím řízení v roce 2008.  
 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 
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Příloha k zápisu 
 

PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – přijímací řízení v r. 2008 
 
Na studijní obory, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru (jde převážně o obory 

matematické, fyzikální, chemické a některé učitelské kombinace), může děkan fakulty uchazečům o studium 
prominout přijímací zkoušky.  

 
1. Uchazečům o studium bakalářského studijního programu B 1301 Geografie (s výjimkou 

mezifakultního dvouoborového studia Geografie – Historie a oboru Geografie-geoinformatika) budou 
prominuty přijímací zkoušky, pokud dosáhli nebo v akademickém roce 2007/2008 dosáhnou úplného 
středního nebo úplného středního odborného vzdělání a byli účastníky celostátního kola olympiády 
z některého profilového předmětu (předmětu přijímací zkoušky), případně pokud dosáhli jiných 
srovnatelných výsledků.  

Uchazečům o studium bakalářských studijních programů B 1406 Biochemie, B 1407 Chemie (jen 
dvouoborové studium Chemie  pro víceoborové studium - Biologie), B 1501 Biologie a B 1601 Ekologie a 
ochrana prostředí budou prominuty přijímací zkoušky,  pokud dosáhli nebo v akademickém roce 2007/2008 
dosáhnou úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a byli úspěšnými řešiteli 
celostátního kola olympiády z některého profilového předmětu (předmětu přijímací zkoušky), případně pokud 
dosáhli jiných srovnatelných výsledků.  

Rovněž je bezpodmínečně nutné, aby tito uchazeči měli zároveň během studia na střední škole za 
poslední čtyři ročníky studia průměr klasifikace z každého z profilových předmětů menší nebo roven 2,00. Za 
profilové předměty označujeme předměty přijímací zkoušky. Při posuzování uvedeného prospěchového 
průměru se zohledňují výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, 
u maturantů v roce 2008 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.  

Při splnění uvedených podmínek je potřeba o prominutí přijímací zkoušky písemně požádat a přiložit 
diplom či jiný doklad o výsledku v celostátním kole olympiády a ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo 
prospěch potvrzený střední školou. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu. 

 
2. Přijímací zkoušky budou prominuty uchazečům o studium studijních programů B1101 Matematika, 

B1201 Geologie, B1407 Chemie (s výjimkou dvouoborového studia Chemie pro víceoborové studium – 
Biologie),  B1701 Fyzika a B1801 Informatika, kteří dosáhli nebo v akademickém roce 2007/2008 dosáhnou 
úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a kteří měli během studia na gymnáziu nebo 
jiné střední škole se srovnatelným rozsahem výuky z profilových předmětů za poslední čtyři ročníky studia 
průměr klasifikace z každého z profilových předmětů menší nebo roven 2,00. Za profilové předměty 
označujeme předměty přijímací zkoušky, u studijního programu  B1801 Informatika se přihlíží pouze 
k prospěchu z matematiky. Při posuzování uvedeného prospěchového průměru se zohledňují výroční 
vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2008 se za 
poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.  

Při splnění uvedených podmínek je potřeba o prominutí přijímací zkoušky písemně požádat a přiložit 
ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou. Žádost se podává spolu 
s přihláškou ke studiu. 

       
  3.  Přijímací zkoušky budou prominuty uchazečům o studium studijních programů B1103     Aplikovaná 

matematika a B5345 Specializace ve zdravotnictví, kteří dosáhli nebo v akademickém roce 2007/2008 
dosáhnou úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a kteří splní aspoň jedno z níže 
uvedených kritérií: 

a. úspěšný řešitel krajského kola olympiády z některého z profilových předmětů, 
b. měli během studia na gymnáziu nebo jiné střední škole se srovnatelným rozsahem výuky 

z profilových předmětů za poslední čtyři ročníky studia průměr klasifikace z každého z profilových předmětů 
menší nebo roven 1,5. Za profilové předměty označujeme předměty přijímací zkoušky. Při posuzování 
uvedeného prospěchového průměru se zohledňují výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední 
školy, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2008 se za poslední ročník zohledňuje pololetní 
vysvědčení.  

Při splnění uvedených podmínek je potřeba o prominutí přijímací zkoušky písemně požádat a přiložit 
diplom, či jiný doklad o výsledku v krajském kole olympiády nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ 
nebo prospěch potvrzený střední školou. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu. 

 
 4. Přijímací zkoušky budou též prominuty uchazečům o studium studijního programu B1301 Geografie, 

studijního oboru Geografie-geoinformatika a dvouoborového studia Geografie – Historie, kteří dosáhli nebo 
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v akademickém roce 2007/2008 dosáhnou úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a 
kteří splňují alespoň jedno z níže uvedených kritérií:  

a. umístění do 3. místa krajského, celostátního nebo mezinárodního kola ve středoškolských soutěžích 
z profilových předmětů (z předmětů přijímací zkoušky), u oboru Geografie-geoinformatika se zohledňuje též 
výše uvedené umístění v soutěžích z informatiky, 

b. publikační činnost v populárně-vědeckých a odborných časopisech zaměřených na profilové 
předměty přijímací zkoušky, 

c. výborné studijní výsledky (průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech posledních čtyřech 
ročnících střední školy do 1,5 u Geografie-geoinformatika a průměrný prospěch ze všech předmětů ve všech 
posledních čtyřech ročnících střední školy u Geografie-Historie do 1,2), 

d. individuální, klasifikované a dlouhodobé studium na střední škole mimo domovskou zemi. 
Při splnění uvedených podmínek je potřeba o prominutí přijímací zkoušky písemně požádat a přiložit 

diplom nebo jiný doklad o výsledku v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo 
ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený střední školou, příp. doklad o publikační 
činnosti, či o studiu v zahraničí. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu. 

 
5. U navazujících magisterských studijních oborů mohou být prominuty přijímací zkoušky     absolventům 

příslušných (s přímou prostupností) bakalářských studijních oborů s výjimkou navazujícího studijního 
programu N1301 Geografie, studijní obor Geografie-Aplikovaná geoinformatika, N1601 Ekologie a ochrana 
prostředí, studijních oborů Ochrana a tvorba životního prostředí a Ochrana a tvorba krajiny, N1501 Biologie, 
studijní obor Molekulární a buněčná biologie.  

U navazujícího studijního programu N1601 Ekologie a ochrana prostředí budou přijímací zkoušky 
prominuty jen absolventům bakalářského studia oboru Ochrana a tvorba životního prostředí (1604R006), 
kteří během bakalářského studia dosáhli váženého studijního průměru, který je menší nebo roven 2,0, a 
zároveň státní zkoušku složili s celkovým výsledkem výborně nebo velmi dobře. 

U navazujícího studijního programu N1501 Biologie, studijního oboru Molekulární a buněčná biologie 
(1515T004) budou přijímací zkoušky prominuty jen absolventům bakalářského studia oboru Molekulární a 
buněčná biologie (R1515R004), kteří během bakalářského studia dosáhli váženého studijního průměru, 
který je menší nebo roven 1,5 a zároveň státní zkoušku složili s celkovým výsledkem výborně nebo velmi 
dobře. 

Při splnění uvedených podmínek je potřeba o prominutí přijímací zkoušky písemně požádat. Uchazeči o 
studium, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost ověřenou kopií diploma 
supplement. Žádost se podává spolu s přihláškou ke studiu.  
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