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Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 7. května 2008 
 
 
Přítomni: 20 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkan prof. T. Opatrný, doc. M. Rulík 
 
 
V úvodu předal odstupující předseda AS PřF doc. Rulík jmenovací listiny novým 
senátorům a poblahopřál jim ke zvolení. Funkční období nově zvoleného senátu je od 
4. 5. 2008 do 4. 5. 2011. Poté doc. Rulík předal slovo Dr. Sedlářové, která se v souladu 
s čl. 5 Volebního a jednacího řádu AS PřF ujala organizace volby předsedy senátu. 
 
Dr. Sedlářová nejprve senátory seznámila s postupem volby předsedy podle Volebního 
a jednacího řádu AS PřF. Funkce skrutátorů se ujali doc. Luhová a Dr. Pechanec. Na 
funkci předsedy byli navrženi RNDr. Irena Smolová, Ph.D., a RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
Volba předsedy proběhla tajným hlasováním. 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 

RNDr. Irena Smolová, Ph.D.  12 platných kladných hlasů 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.    8 platných kladných hlasů 

Předsedkyní AS PřF byla zvolena RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 
 
Předsedkyně Dr. Smolová převzala řízení schůze a navrhla další program jednání: 

1) Volba místopředsedů senátu 
2) Ustavení komisí a volba členů 
3) Vystoupení pana děkana 
4) Stanovení dalšího termínu zasedání senátu 

Program byl přijat bez připomínek. 
 
Bod 1) 
Na funkci místopředsedy AS PřF za zaměstnaneckou komoru byl navržen RNDr. Marek 
Jukl, Ph.D. Volba místopředsedy proběhla tajným hlasováním. 
Výsledek hlasování (přítomno 13 členů AS - zaměstnanců): 13 platných kladných hlasů. 
Místopředsedou AS PřF za zaměstnaneckou komoru byl zvolen RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
 
Na funkci místopředsedy AS PřF za studentskou komoru byl navržen Jakub Černek. Volba 
místopředsedy proběhla tajným hlasováním. 
Výsledek hlasování (přítomno 7 členů AS - studentů): 7 platných kladných hlasů. 
Místopředsedou AS PřF za studentskou komoru byl zvolen Jakub Černek. 
 
Přítomní senátoři se pak vzájemně představili. 
 
Bod 2) 
Předsedkyně Dr. Smolová navrhla ustavení dvou komisí - komise legislativní a komise 
ekonomické, vždy o třech až čtyřech členech. V komisích by měli být zastoupeni senátoři 
jak z řad zaměstnanců, tak z řad studentů. 
 
Návrh složení komise legislativní: 

Mgr. Karel Hron, Ph.D. 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
Veronika Pazderová 
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. 
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Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 
pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 
 
Návrh složení komise ekonomické: 

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. 
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. 
Kristýna Tillová 

Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 
pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 
 
J. Černek navrhl ustavení další komise, a to komise pro informační systémy. Komise by se 
měla zabývat např. kontrolou současného stavu informačních systémů na UP, navrhovala 
by postupy na zlepšení apod. Doc. Kubínek uvedl, že senát se problematikou 
informačních systémů může zabývat i bez zřízení komise a nepokládá její zřízení za 
nutné. 
Dr. Smolová dala o návrhu na ustavení komise pro informační systémy hlasovat. 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 

pro: 16 
proti: 1 
zdržel se: 3 

Návrh byl schválen. 
 

Návrh složení komise po informační systémy: 
Jakub Černek 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 
Václav Nepožitek 
RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 

Výsledek hlasování (přítomno 20 členů AS): 
pro: 19 
proti: 0 
zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 
 
Bylo dohodnuto, že po skončení zasedání si členové komisí zvolí své předsedy a na příští 
schůzi senátu bude oznámen výsledek. 
 
Dr. Smolová senátory ještě informovala o možnosti vytváření pracovních skupin v rámci 
senátu. 
Akademický senát PřF využívá pro svou činnost své webové stránky na adrese 
http://www.upol.cz/fakulty/prf/struktura/akademicky-senat-prf/. Dr. Smolová se obrátila na 
senátory, a to zejména na senátory - informatiky a geoinformatiky, zda by do příštího 
zasedání mohli ze svého středu vybrat správce webových stránek AS PřF. Dále bylo 
dohodnuto, že materiály k jednání senátu budou ukládány na Portál UP, kde budou 
senátorům k dispozici v oddíle Dokumenty – Přírodovědecká fakulta - Akademický senát. 
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Bod 3) 
Děkan PřF prof. Juraj Ševčík doufá v dobrou spolupráci s nově ustaveným senátem 
a přislíbil svou účast také na příštím zasedání, kdy mj. senátory seznámí s plány dalšího 
rozvoje fakulty a s pravidly dělení finančních prostředků na fakultě. 
 
Bod 4) 
Příští zasedání AS PřF se uskuteční 4. 6. 2008 ve 13.00 hod v zasedací místnosti 
Děkanátu PřF. 
 
Poté J. Černek představil senátu svou prezentaci „Stabilita a bezpečnost ICI“, v níž 
objasnil důvody pro vznik komise pro informační systémy. V prezentaci se J. Černek 
zaměřil mj. na následující oblasti: zkušenosti s činností systémů (výpadky internetu); 
požadavky (monitoring dostupnosti); certifikáty; data; osobní údaje; interní komunikace; 
budoucnost. 
Doc. Kubínek pokládá za vhodné stanovit priority pro řešení uváděných problémů. 
 
Dále se J. Černek obrátil na pana děkana s dotazy týkající se nové budovy PřF na 
Envelopě. Pan děkan uvedl: termín stěhování do nové budovy není dosud přesně 
stanoven, neboť se ještě musí vyřešit některé problémy např. s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Problematika počítačové sítě v nové budově bude řešena ve 
spolupráci s Centrem výpočetní techniky UP. Prostorové vybavení kateder v nové budově 
je záležitostí především vědecko-pedagogických rad jednotlivých oborů, svou roli však 
hraje i finanční situace oborů. Podrobněji se s financováním fakulty senátoři seznámí na 
příštím zasedání.  
 
Dr. Smolová obeznámila senát s tím, jak obvykle probíhá zasedání senátu a vyzvala 
senátory, aby si připravili návrhy a připomínky. 
 
Na závěr se rozvinula diskuse o návrhu nového loga UP. Doc. Kubínek informoval senát 
o tom, že na zasedání AS UP 30. 4. 2008 byl představen vítězný návrh na jednotný 
vizuální styl UP. Diskuse o návrhu stále probíhá, petici proti návrhu dosud podepsalo asi 
1500 lidí. Doc. Kubínek se domnívá, že by AS PřF mohl k návrhu zaujmout stanovisko. 
Bylo dohodnuto, že senátoři se nejprve s návrhem podrobněji seznámí (prezentace návrhu 
je zveřejněna na webových stránkách UP) a bude o něm jednáno na příští schůzi AS PřF. 
 
 
Usnesení: 
• AS PřF zvolil své předsednictvo ve složení: 

předsedkyně: RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 
1. místopředseda - zaměstnanecká komora: RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
2. místopředseda - studentská komora: Jakub Černek 

• AS PřF schválil ustavení komise legislativní a její členy 
• AS PřF schválil ustavení komise ekonomické a její členy 
• AS PřF schválil ustavení komise pro informační systémy a její členy 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválila: RNDr. I. Smolová, Ph.D., předsedkyně Akademického senátu PřF 


