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Zápis č. 1 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 21. května 2014 
 

Přítomni: 18 členů AS PřF dle prezenční listiny 
hosté: děkan prof. I. Frébort, proděkani prof. Z. Dvořák a doc. R. Kubínek 
 

 
 
Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu PřF UP pro 9. volební období zahájil 
předseda AS PřF UP 8. volebního období doc. Marek Jukl. 
 
Bod 1. Předání osvědčení o zvolení senátorům 
Předseda AS PřF UP 8. volebního období doc. Jukl přivítal nově zvolené členy AS PřF UP pro 
9. volební období (6. 5. 2014–6. 5. 2017) a předal jim osvědčení o zvolení. Popřál jim hodně zdaru 
v práci v AS. 
 
Bod 2. Volba předsedy AS PřF UP 
V souladu s ust. čl. 5 Volebního a jednacího řádu AS PřF UP řídila volbu předsedy senátorka 
doc. Talašová.  
Vyzvala senátory k předložení návrhů na předsedu AS. Navržen byl jeden kandidát, doc. Marek 
Jukl. Kandidaturu přijal. 
Jako skrutátoři byli navrženi doc. Kvítek a Bc. Procházková. Navržení skrutátoři byli schváleni všemi 
přítomnými. 
V tajné volbě (přítomno 18 senátorů) byl v 1. kole zvolen předsedou AS PřF UP doc. RNDr. Marek 
Jukl, Ph.D., a to 17 hlasy. 
 
Nově zvolený předseda poděkoval senátorům za důvěru a ujal se řízení schůze. 
 
Bod 3. Volba místopředsedů AS PřF UP 
Předseda doc. Jukl vyzval senátory k předložení návrhů na 1. místopředsedu AS, kterým je 
akademický pracovník. Navrženi byli: 

- doc. Irena Smolová 
- prof. Marek Šebela 

Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali. Skrutátory zůstali doc. Kvítek a Bc. Procházková. 
V tajné volbě, které se zúčastnili jen akademičtí pracovníci (přítomno 12), byl v 1. kole zvolen 
1. místopředsedou AS PřF UP prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., a to 8 hlasy. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Předání osvědčení o zvolení senátorům 
2. Volba předsedy AS PřF UP 
3. Volba místopředsedů AS PřF UP 
4. Ustavení komisí AS PřF UP 
5. Různé 
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Předseda doc. Jukl vyzval senátory k předložení návrhů na 2. místopředsedu AS, kterým je student. 
Navržen byl Mgr. Martin Schlossarek, kandidaturu přijal. Skrutátory byli doc. Kvítek 
a Bc. Procházková. V tajné volbě, které se účastnili jen studenti (přítomno 6), byl 2. místopředsedou 
AS PřF UP zvolen Mgr. Martin Schlossarek, a to 6 hlasy. 
 
Bod 4. Ustavení komisí AS PřF UP 
Předseda AS doc. Jukl předeslal, že podle Statutu PřF UP se zřizují komise legislativní a ekonomická. 
Senát může ustavit i další komise – nebyl předložen žádný návrh. Předseda vyzval senátory 
k předložení návrhů na členy komisí. 
 
Legislativní komise: 
Navrženi byli doc. Marek Jukl, Vojtěch Nezval, prof. Tomáš Opatrný, Bc. Kateřina Procházková, 
prof. Marek Šebela. Kandidaturu nepřijal prof. Opatrný, ostatní navržení kandidaturu přijali. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje ustavení Legislativní komise AS PřF UP ve složení: doc. RNDr. Marek Jukl, 
Ph.D., Vojtěch Nezval, Bc. Kateřina Procházková a prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 17 členů):  

 pro 17 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-1/2014. 
 
Ekonomická komise: 
Navrženo bylo 8 členů: dr. Tomáš Fürst, prof. Petr Ilík, Michaela Janáková, prof. Tomáš Opatrný, 
prof. Michal Otyepka, Mgr. Martin Schlossarek, doc. Irena Smolová, doc. Jana Talašová. Všichni 
navržení s členstvím v komisi souhlasili (prof. Michal Otyepka nepřítomen – souhlas tlumočil 
doc. Kvítek). 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje ustavení Ekonomické komise AS PřF UP ve složení: RNDr. Tomáš 
Fürst, Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., Michaela Janáková, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., 
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D., Mgr. Martin Schlossarek, doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., 
a doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 17 členů):  

 pro 9 
 proti 6 
 zdržel se 2 

Závěr: Návrh nebyl přijat. 
 
Na základě připomínek senátorů, že komise by měla mít méně členů, vzdal se dr. Fürst své 
kandidatury. Protože se některým senátorům zdála sedmičlenná komise stále ještě příliš početná, 
nechal předseda doc. Jukl hlasovat o návrhu, zda AS PřF UP souhlasí se sedmičlennou komisí. 
Návrh nebyl schválen – pro se vyslovilo 8 z 18 přítomných senátorů.  
 
Dalším návrhem bylo hlasovat o jednotlivých členech komise. S tímto návrhem souhlasilo 10 z 18 
přítomných senátorů. Předseda doc. Jukl nechal ještě hlasovat o způsobu volby – většina senátorů se 
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vyslovila pro tajné hlasování. Za skrutátora byl navržen a jednomyslně schválen doc. Machala, 
druhým skrutátorem zůstala Bc. Procházková. 
 
Předseda doc. Jukl nechal poté hlasovat o variantách hlasování o členech EK: 
návrh I.: hlasování o 7 navržených členech, členy komise se stanou kandidáti, kteří získají 
nadpoloviční většinu hlasů; 
návrh II.: stanoví se počet členů komise a po hlasování o navržených členech se sestaví pořadí podle 
počtu získaných hlasů. 
Většina senátorů souhlasila s návrhem II. (17 z 18 přítomných). Předseda dal dále hlasovat o návrhu 
na počet členů EK (5 či 7 členů). Většina senátorů se vyslovila pro pětičlennou komisi (12 z 18 
přítomných). K původně navrženým členům komise byli navrženi ještě dva členové – znovu 
dr. Tomáš Fürst a doc. Vladan Ondřej. Se členstvím v komisi vyjádřili souhlas. 
Závěrečný seznam navržených členů EK: dr. Tomáš Fürst, prof. Petr Ilík, Michaela Janáková, 
doc. Vladan Ondřej, prof. Tomáš Opatrný, prof. Michal Otyepka, Mgr. Martin Schlossarek, doc. Irena 
Smolová, doc. Jana Talašová. 
V prvním kole hlasování získali tři kandidáti první až třetí pořadí hlasů, a to dr. Fürst, prof. Opatrný 
a doc. Smolová. Další tři v pořadí podle získaných hlasů, prof. Ilík, Mgr. Schlossarek a doc. Talašová, 
získali shodný počet hlasů. Proběhlo tedy 2. kolo hlasování o těchto třech členech. Nejvíce hlasů 
získal prof. Ilík; Mgr. Schlossarek a doc. Talašová dostali stejný počet hlasů. Proběhlo 3. kolo 
hlasování o těchto dvou členech, ve kterém opět došlo k rovnosti počtu hlasů. Proto předseda navrhl 
určit posledního člena komise losem – určen byl Mgr. Schlossarek. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje ustavení Ekonomické komise AS PřF UP ve složení: RNDr. Tomáš Fürst, 
Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Mgr. Martin Schlossarek 
a doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů):  

 pro 15 
 proti 0 
 zdržel se 3 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-1/2014. 
 
Po krátké přestávce sdělili členové komisí své návrhy na předsedy komisí. Za předsedu legislativní 
komise byl navržen doc. Jukl, za předsedkyni ekonomické komise doc. Smolová.  
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., za předsedu Legislativní komise AS PřF UP. 
AS PřF UP schvaluje doc. RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D., za předsedkyni Ekonomické komise 
AS PřF UP. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů):  

 pro 15 
 proti 0 
 zdržel se 3 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-1/2014. 
 
Bod 4. Různé 
a) Děkan prof. Frébort s potěšením kvitoval, že byly ustaveny orgány AS PřF UP a seznámil 
senátory s připravovanými materiály pro projednání v AS PřF UP – návrh na změnu Statutu PřF UP, 
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opatření děkana k udělování ceny děkana, směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, 
zpráva o stavu hospodaření k 31. 8. 2014.  
Dále děkan informoval senátory o tom, že řešení projektu Pevnost poznání bylo rozhodnutím MŠMT 
prodlouženo o 3 měsíce, tj. do 28. 2. 2015. To by mělo fakultě umožnit úspěšné dokončení projektu. 
 
b) Proděkan doc. Kubínek informoval senátory o snížení limitu financovaných studentů PřF pro rok 
2015 o 6,4% a uvedl další údaje týkající se financování studentů v rámci UP. Děkan prof. Frébort 
připojil informace o nefinancovaných studentech, prof. Opatrný podal vysvětlení metodiky 
financování, doc. Talašová k tomu doplnila další informace.  
 
c) Mgr. Schlossarek navrhl revokaci usnesení minulého senátu týkajícího se etiky voleb, podle něj jej 
je minulý senát přijal vycházeje z nepřesných a nedostatečných informací. Uvedl, že volební řády 
univerzit a fakult v ČR a v USA, které prostudoval, buď vedení kampaně neupravují, část v den 
voleb zakazuje pořádání předvolebních shromáždění, některé řády kampaň zakazují a jiné ji naopak 
i v den voleb aktivně povolují v téměř neregulované podobě. Konstatoval proto, že podle něj 
neexistuje společenský konsenzus o neetičnosti vedení kampaně v den voleb do akademického 
senátu. Na základě uvedeného opakovaně vyzval senát ke zneplatnění předchozího usnesení 
s dodatkem, že pokud senátoři konání aktivní kampaně během příštích voleb do senátu nechtějí, 
měli by namísto etických soudů změnit Volební a jednací řád AS PřF UP. 
Svůj názor připojil prof. Opatrný, který podpořil návrh studentů na revokaci usnesení minulého 
senátu, v němž se senát staví do role etického arbitra v otázce chování u voleb. 
Podle něj je velmi pokrytecké, pokud senát odsoudí studenty, kteří opékají párky před volební 
místností nebo tam rozdávají lístečky, ale nevadí mu jiná chování, jichž jsme byli v poslední době 
svědky (uvedl např. převody vědeckých pracovníků center na pozice akademických pracovníků - 
tedy voličů, e-mail vedoucího pracoviště s „pozitivním seznamem“ kandidátů a to, že velká část 
volebních lístků byla údajně podle tohoto seznamu vyplněna).  Stálo by za to statisticky vyhodnotit, 
na jaké hladině významnosti můžeme vyloučit nulovou hypotézu, podle které voliči hlasovali 
nezávisle pouze na základě svých volebních preferencí a nikoliv podle tohoto pokynu vedoucího. 
Podle něj je též sporné, zda voliče víc ovlivnili studenti párkem nebo kandidát na děkana, který už 
dopředu slíbil senátorům pozice proděkanů, a zda to druhé je eticky přijatelnější. T. Opatrný zmínil, 
že ačkoli v posledních měsících ztratil velké množství iluzí, respektuje výsledky voleb. Ať jsou 
výsledky jakékoliv, je dobré se zaměřit na společnou práci pro dobro fakulty. Je ale velmi nefér, 
pokud senát hodí špínu pouze na slabší stranu - tedy na studenty - s tím, že je eticky odsoudí a 
k ostatnímu hodlá mlčet. Spíš než se dohadovat nad etickým stanoviskem ke všem jednotlivostem, 
považoval by za vhodnější jasně se distancovat od předchozího etického odsudku a poté se zaměřit 
na práci pro budoucnost. 
Předseda doc. Jukl následně zrekapituloval okolnosti přijetí usnesení č. 2-8/2014 na minulém 
zasedání AS, které vycházelo z konkrétních námitek k průběhu voleb vznesených přímo na zasedání 
senátu i z poznatků členů volební komise z průběhu voleb, kdy agitace některých kandidátů 
probíhala přímo ve volebním místě, a to přes upozornění členů volební komise na nevhodnost 
tohoto počínání. Připomněl paralelu s volbami do zastupitelstev a zákonodárných sborů, kdy je 
takové jednání nepřípustné a na základě této paralely bylo předmětné usnesení přijato. Jeho těžiště 
spatřuje však v části vyzývající senát k řešení této otázky legislativní cestou.  
V diskusi k tomuto tématu vystoupili proděkan prof. Dvořák, senátoři prof. Šebela, 
Mgr. Schlossarek, V. Nezval, doc. Kvítek, M. Janáková, Bc. Procházková, prof. Opatrný, děkan 
prof. Frébort. Na závěr se diskutovalo o návrhu usnesení a bylo navrženo přijmout dvě usnesení 
(souhlas vyslovilo 11 senátorů z 18 přítomných). 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP nesdílí etický soud obsažený v usnesení AS PřF UP č. 2-18/2014 ze dne 23. dubna 2014 
ve znění: „AS PřF UP pokládá za neetické, aby v místě voleb do AS nebo jeho bezprostřední 
blízkosti probíhala v době voleb volební agitace“. 
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Výsledek hlasování (přítomno 18 členů):  

 pro 10 
 proti 6 
 zdržel se 2 

Závěr: Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP se bude zabývat otázkou zákazu agitace v místě voleb nebo jeho bezprostřední 
blízkosti v době voleb. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů):  

 pro 13 
 proti 3 
 zdržel se 2 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-1/2014. 
 
d) prof. Opatrný předložil k řešení následující záležitosti: 

- častá signalizace poplachů, 
- nedobrá situace při výjezdu od fakulty od podzemních garáží na tř. 17. listopadu (špatný 

výhled), 
- žádost o rozšíření kóje pro cyklisty v podzemním parkovišti (momentálně cyklistická kóje 

zabírá 2 parkovací místa pro auta, je v ní 27 stojanů a často v ní stojí 30 kol a víc se nevejde). 
Děkan prof. Frébort uvedl, že problémy související se správou budov se budou postupně řešit. 
 
 
 

 
 
 
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 18. června 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu. 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 21. května 2014 

• AS PřF UP zvolil předsedou doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., 1. místopředsedou 
prof. Mgr. Marka Šebelu, Dr., a 2. místopředsedou Mgr. Martina Schlossarka. 

• AS PřF ustavil komise – legislativní komisi ve složení doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
(předseda), Vojtěch Nezval, Bc. Kateřina Procházková a prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., 
a ekonomickou komisi ve složení RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., 
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Mgr. Martin Schlossarek a doc. RNDr. Irena Smolová, 
Ph.D. (předsedkyně) 

• AS PřF UP se bude zabývat otázkou zákazu agitace v místě voleb nebo jeho 
bezprostřední blízkosti v době voleb. 


