
 

Zápis č. 13 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 12. září 2007 
 
Přítomni: 12 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkani prof. I. Frébort, doc. J. Molnár 
a prof. T. Opatrný, tajemník dr. P. Velecký 
 
Program: 
1) Kontrola zápisu 
2) Stipendia pro studenty PřF v akad. roce 2007/08 
3) Aktualizace Statutu cen děkana 
4) Různé 
 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
Vzhledem k počtu přítomných senátorů (12) a k projednávaným věcem nebyl na tomto 
zasedání Akademický senát PřF schopen usnášení (čl. 8 odst. 2 Volebního a jednacího 
řádu AS PřF). Předsednictvo senátu rozhodlo, že zasedání proběhne dle programu 
a hlasování o předložených materiálech se uskuteční per rollam. 
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
Bod 2) 
Návrh stipendií předložen písemně proděkanem doc. Molnárem. 
V úvodu se zajímal D. Konečný o způsob vyplácení stipendií, zjišťování bankovních účtů 
studentů apod. - je stanoveno ve Studijním a zkušebním řádu UP. 
Na připomínky k návrhu, které přednesli D. Konečný a doc. Bednář, reagoval proděkan 
doc. Molnár, k bodu týkajícímu se stipendia za reprezentaci fakulty v oblasti vědy 
a výzkumu podal vysvětlení proděkan prof. Opatrný. Akceptované připomínky byly do 
materiálu zapracovány. Proděkan prof. Frébort navrhl doplnit do dokumentu stipendia pro 
zahraniční studenty. 
V oblasti stipendií se při hodnocení výsledků studia pracuje s pojmem „vážený studijní 
průměr“, který je v návaznosti na Studijní a zkušební řád UP definován ve Směrnici 
rektorky B3-02/1-SR Organizace studia v kreditovém systému na UP v Olomouci. 
Proděkan doc. Molnár senátorům názorně předvedl příklad výpočtu váženého průměru. 
V rozpravě se probíraly otázky týkající se zápisů studentů na zkoušky, opravných termínů, 
hodnocení výsledků studia atd. - vše stanovuje Studijní a zkušební řád UP. 
Bylo dohodnuto, že se na webových stránkách fakulty zveřejní seznam studentů, kterým 
bylo přiznáno stipendium. 
 
Bod 3) 
Návrh aktualizace předložen písemně. Ústně zdůvodnil proděkan prof. Opatrný. 
Odpověděl také na dotaz doc. Bartoňka k bodu 3e) článku I.  
Doc. Bednář přednesl připomínku k formulaci bodu 3a) článku I. Po diskusi bylo navrženo 
vypustit z textu uvedeného bodu slova „mající ISBN“ – bude zapracováno do dokumentu. 
 
Bod 4) 
• Materiály pro zasedání AS PřF budou umisťovány na Portál UP. Přístup je umožněn 

členům senátu a vedení fakulty. 
• Dopravní obslužnost MHD do Holice a nevyhovující stav zastávky MHD v Holici řeší 

v současné době proděkan prof. Frébort. Uvažuje se o projektu v rámci Operačního 
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programu v oblasti dopravy ve spolupráci s Městem Olomoucí. Ihned po skončení 
zasedání senátu se uskuteční v této věci schůzka senátorů z Holice.  

• Na dotaz Dr. Wagnera uvedl proděkan doc. Molnár pravidla postupu při sestavování 
rozvrhu fakulty. Problémy s rozvrhem by se měly vyřešit po dostavbě nové budovy na 
Envelopě. Dr. Wagner navrhl, aby velké bloky předmětů zůstávaly každý rok stejné. 

 
 

Výsledky hlasování per rollam: 
 
Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v akad. roce 2007/08: 

pro: 15 
proti: 0 
zdržel se: 6 
Návrh byl schválen. 

 
Aktualizace Statutu cen děkana: 

pro: 17 
proti: 0 
zdržel se: 4 
Návrh byl schválen. 

 
 
Usnesení: 
• AS PřF schválil stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v akad. roce 2007/08 

(Příloha č. 1 zápisu) 
• AS PřF schválil aktualizaci Statutu cen děkana 

(Příloha č. 2 zápisu) 
 
 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 
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Příloha č. 1 

Stipendia pro studenty PřF UP v Olomouci 
v akademickém roce 2007/08 

1. Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5.000,- Kč bude přiznáno každému studentovi, 
který za akademický rok 2007/08 dosáhne váženého studijního průměru nejvýše 1,5, 
zároveň získá aspoň 60 kreditů a zapíše se pro akademický rok 2008/09 do druhého nebo 
třetího ročníku prezenčního bakalářského studia nebo do druhého ročníku prezenčního 
navazujícího magisterského studia, přičemž se do studia nezapočítávají předměty uznané 
z předchozího studia a započítávají předměty realizované v zahraničí. 

2. Mimořádné jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5.000,- Kč bude za akademický 
rok 2007/08 přiznáno každému absolventovi prezenčního bakalářského nebo navazujícího 
magisterského studia, který absolvoval studium s vyznamenáním. 

3. Mimořádné jednorázové prospěchové stipendium ve výši 10.000,- Kč bude za akademický 
rok 2007/08 přiznáno každému absolventovi prezenčního magisterského studia, který 
absolvoval studium s vyznamenáním. 

4. Mimořádné jednorázové sociální stipendium děkana může být na základě žádosti přiznáno 
každému studentovi prezenčního studia v případě katastrofy, životní krize apod. Přiznání 
a výši stipendia stanoví děkan na základě návrhu proděkana pro studijní, sociální a 
pedagogické záležitosti.. 

5. Stipendium ve výši 1.000,- Kč měsíčně (na sociální a zdravotní pojištění, které již za ně stát 
nehradí) bude na základě žádosti přiznáno každému doktorandovi nad 26 let v řádném 
prezenčním studiu. 

6. Mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10.250,- Kč bude v listopadu 2008 přiznáno 
každému studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který se stal úspěšným řešitelem 
celostátního kola nejvyšší kategorie olympiády v oboru, který odpovídá programu nebo 
oboru studovanému na PřF UP v Olomouci. Stipendium bude vyplaceno na základě 
doložené žádosti.  

7. Jednorázové stipendium za výsledky v oblasti vědy a výzkumu bude přiznáno každému 
studentovi bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského 
studia, který splňuje podmínky stanovené statutem „Ceny děkana PřF UP v Olomouci 
udělované autorským kolektivům učebních a populárně-vědeckých textů, monografií, 
vědeckých publikací a aplikovaných výsledků“. Výše stipendia odpovídá ceně, kterou by 
obdržel zaměstnanec s úvazkem 1,00. 

8. Mimořádné jednorázové stipendium bude přiznáno každému zahraničnímu studentovi 
doktorského studijního programu v prezenční formě studia studujícímu v angličtině, který 
byl přijat na vybraná témata související s řešením významných projektů. Výše stipendia je 
stanovena na 10.000,- Kč měsíčně po řádnou dobu studia a student ho musí každoročně 
obhájit formou výroční zprávy. Podmínkou pro přiznání tohoto stipendia je dovršení nejvýše 
31 let v roce podání přihlášky. Toto stipendium se nevztahuje na studenty, kteří pobírají 
stipendium nebo mzdu na základě mezivládních dohod nebo mezinárodních projektů.  

Schváleno Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 6. 10. 2007. 

 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
 děkan 
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Příloha č. 2 

 
STATUT CEN DĚKANA 

 
 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci udělovaných zaměstnancům rozvíjejícím 
vědní obor (dále jen „Cena děkana“). 
 
Aktualizace k září 2007 
 

I. 
 
(1) Děkan PřF UP, ve snaze podpořit kvalifikační růst zaměstnanců PřF UP a  prestiž pedagogické a 
vědecké práce na PřF UP, vyhlašuje každý rok pro zaměstnance  PřF UP soutěž o tyto ceny: „Cenu 
děkana PřF UP v Olomouci udělovanou zaměstnancům zvyšujícím si odbornou kvalifikaci“. „Cenu 
děkana PřF UP v Olomouci udělovanou autorským kolektivům učebních a populárně-vědeckých 
textů, monografií, vědeckých publikací a aplikovaných výsledků“. 

 
(2) „Cena děkana PřF UP v Olomouci udělovaná zaměstnancům zvyšujícím si odbornou 
kvalifikaci“ je určena ve výši:  

 
1. 30.000,- Kč všem zaměstnancům PřF UP, kteří v kalendářním roce udílení ceny nebudou 

starší 33 let (včetně) a v tomto roce budou jmenováni docenty pro daný vědní obor.  
2. 50.000,- Kč všem zaměstnancům PřF UP, kteří v kalendářním roce udílení ceny nebudou 

starší 41 let (včetně) a v tomto roce budou jmenováni profesory pro daný vědní obor. 
 

K věkové hranici se přitom přičte doba strávená na mateřské nebo rodičovské dovolené. 
 
(3) „Cena děkana PřF UP v Olomouci udělovaná autorským kolektivům učebních a populárně-
vědeckých textů, monografií, vědeckých publikací a aplikovaných výsledků“ je určena  všem  
autorským kolektivům s alespoň jedním členem z PřF UP, kterým v kalendářním roce udílení ceny 
výjde: 

 
1. učební text nebo populárně-vědecký text, 
2. monografie nebo monografická kapitola, 
3. vědecká publikace v odborném časopise s IF, jehož hodnota je mezi prvními 20% časopisy, 

které patří do stejných oborových kategorií (subject class) jako časopis, ve kterém publikace 
vyšla, nebo 

4. soubor publikací, které vyhoví kritériu vyhlášenému VPRO příslušného oboru a 
schválenému grémiem uvedeným v odstavci (4), 
 

případně autorům, kterým je v daném roce uznán aplikovaný výsledek přinášející bodové 
ohodnocení podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků Rady pro výzkum a 
vývoj. 
 
Na vědecké publikaci v časopise  musí být uvedena adresa pracoviště z PřF UP. 
 
 
(4) Splnění požadavků pro udělení cen posoudí grémium složené z proděkanů PřF UP a předsedů 
VPRO, navrhne udělení cen a u cen dle odst. 3 tohoto statutu také výši cen. Tento návrh předloží 
k rozhodnutí děkanovi PřF UP. 
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Příloha č. 2 

II. 
 
(1) O možnosti obdržet Cenu děkana bude každý rok v září proděkan pro vědecké a výzkumné 
záležitosti informovat akademickou obec PřF UP prostřednictvím vedoucích kateder. 

 
(2) O udělení Ceny děkana může požádat každý zaměstnanec PřF UP, a to tak, že prostřednictvím 
vedoucích kateder zašle proděkanovi pro vědecké a výzkumné záležitosti, spolu se žádostí i (dle 
udělované ceny): 
 
 a) kopii jmenovacího dekretu, nebo 
 b) výtisk učebního textu, populárně-vědeckého textu, monografie nebo vědecké publikace, 
 jejímž je autorem nebo na níž se autorsky podílí jako první z řad zaměstnanců  PřF UP,  
 případně vhodný doklad o aplikovaném výsledku. 
 
(3) Cenu děkana obdrží všichni zaměstnanci PřF UP, kteří mají na PřF UP v Olomouci úvazek 
alespoň 0,5  a buď: 
 a) v daném kalendářním roce vyhověli některé z podmínek zadání Cen děkana, nebo 
 b) této podmínce vyhověli v předchozím kalendářním roce a za tuto splněnou podmínku 
 Cenu děkana ještě neobdrželi. 
U zaměstnanců, kteří mají na PřF UP úvazek mezi 0,5 a 1,0, se výše ceny stanoví vynásobením plné 
výše ceny velikostí jejich úvazku na PřF UP. Cena zaměstnancům se nevyplácí za práce, jejichž 
autor je oceněn formou jednorázového stipendia za výsledky vědy a výzkumu podle stipendijního 
řádu PřF UP. 

 
(4) Proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti  odpovídá za organizační zajištění procesu 
udělování Ceny děkana a za včasné předložení návrhů na jejich udělení děkanovi PřF UP. 

 
(5) Ceny udělené dle tohoto statutu  jsou podle § 10 odst. 1 písm. ch) a § 36 odst. 2 písm. b) bod 
2. zákona o daních z příjmů plátcem (PřF UP) před výplatou zdaněny srážkovou daní ve výši 20%.  

 
(6) Ceny děkana předává děkan PřF UP na konci každého kalendářního roku za předpokladu 
splnění podmínek vymezených tímto statutem. 

 
 

III. 
 
Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem PřF UP. 
Současně pozbývá platnosti Statut ceny děkana z 9. 11. 2006. 
 

Schváleno Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci dne 22. 9. 2007. 
 
 
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
děkan PřF UP 
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