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Zápis �. 3 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne  1. �íjna  2008 
 
 
P�ítomni: 
19 �len� AS P�F, 
prod�kani: prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár 
tajemník: dr. P. Velecký 
hosté: M. Havránek, Z. Opravil 
omluveni: Ing. Dobešová, K. Tillová 

 
Zasedání zahájila a �ídila p�edsedkyn� AS P�F  dr. Smolová. 

Bod 1. Prof. Opatrný stru�n� shrnul  �innost a význam RVŠ, doc. Kubínek podpo�il kandidátku prof. 
Opatrného do p�edstavenstva RVŠ, druhou delegátkou do Sn�mu a p�edstavenstva RVŠ byla 
navržena doc. Talašová. Doc. Kubínek byl navržen do Sn�mu RVŠ za P�F UP. Návrh na delegáta  do 
Studentské komory podal J. �ernek, delegátem byl navržen Anton Kuzmin, který se v pr�b�hu 
zasedání p�išel osobn� p�edstavit.   

Hlasování 1 
 

Hlasování 1: „Souhlasím, aby doc. Kubínek kandidoval za P�írodov�deckou fakultu UP jako 
delegát do Sn�mu RVŠ pro funk�ní období 2009-2011 a pracoval ve výboru Fondu rozvoje 
vysokých škol.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 17 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: doc. Kubínek byl schválen jako delegát do RVŠ. 

Schválený program zasedání Senátu: 
1. Volba delegát� do RVŠ 
2. Z r�zného Stipendia v akademickém roce 2008/2009 
3. Kontrola zápisu  z jednání Senátu 4. 6. 2008  
4. Informace o hlasování per rollam – logo  UP 
5. Webové stránky AS P�F UP 
6. Informace ze zasedání komise pro informa�ní systémy 
7. Priority AS P�F UP  
8. R�zné 
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Hlasování 2 
 

Hlasování 2: „Souhlasím, aby prof. Opatrný kandidoval jako delegát do Sn�mu a p�edsednictva  
RVŠ pro funk�ní období 2009-2011.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 19 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: prof. Opatrný  byl schválen jako delegát do RVŠ. 
 
 
Hlasování 3 
 

Hlasování 3: „Souhlasím, aby doc. Talašová kandidovala jako delegátka do Sn�mu RVŠ na období 
2009-2011 a zapojila se do �innosti  komise pro kvalitu vysokých škol a jejích hodnocení.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 18 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: doc. Talašová byla schválena jako delegátka do RVŠ. 
 
 
Hlasování 4 
 

Hlasování 4: „Souhlasím, aby A. Kuzmin, student oboru Informatika, kandidoval jako delegát do 
Studentské komory RVŠ na období  2009-2011  a zapojil se do �innosti komise ekonomické a pro 
vn�jší a zahrani�ní styky.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 18 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: A. Kuzmin  byl schválen jako delegát do Studentské komory RVŠ. 
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Bod 2. Doc. Molnár p�edložil ke schválení návrh Stipendií pro studenty P�F UP v Olomouci 
v akademickém roce 2008/2009.  

K tomuto materiálu bylo n�kolik p�ipomínek: v bod� 2 zvýšit jednorázové stipendium z 5.000,-K� na 
6.000,--K�, v bod� 3. snížit jednorázové stipendiu z 10.000,-K� na 6.000,-K�, v bod� 6 ocenit i SO� a 
v bod� 8 vyškrtnout „jednorázové“, zm�nit  „bude“ na „m�že být p�iznáno“ a  „do 10.000,-K�“. 

 
Hlasování  5 
 

Hlasování 5: „Souhlasím, aby v bod� 8 bylo vyškrtnuto slovo „jednorázové“, zm�n�no „bude“ na 
„m�že být p�iznáno“ a stanoveno „do výše“ 10.000,- K� .“  
 
Výsledek hlasování:  

� pro 19 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Opravy v bod� 8 byly schváleny. 
 
 
Hlasování  6 
 

Hlasování 6: „Souhlasím, aby v bod� 3 byla snížena �ástka z 10.000,- K� na 6.000,--K�.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 11 
� proti 4 
� zdržel se 4 

 

Záv�r hlasování: Zm�na v bod� 3 byla chválena. 
 
 
Hlasování  7 
 

Hlasování 7: „Souhlasím, aby do bodu 6 byla za�azena i SO�.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 10 
� proti 5 
� zdržel se 4 

 

Záv�r hlasování: Dopln�ní bodu 6 bylo schváleno. 
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Hlasování  8 
 

Hlasování 8: „Souhlasím, aby v bod� 6 bylo dopln�no - jednorázové stipendium bude p�iznáno za  
l. místo v krajském kole SO�.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 1 
� proti 15 
� zdržel se 3 

 

Záv�r hlasování: Dopln�ní bodu 6 v tomto zn�ní nebylo schváleno. 
 
 
Hlasování  9 
 

Hlasování 9: „Souhlasím, aby v bod� 6 bylo dopln�no - jednorázové stipendium bude p�iznáno za  
l. – 3.  místo v celostátním kole SO�.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 15 
� proti 1 
� zdržel se 3 

 

Záv�r hlasování: Dopln�ní bodu 6 bylo schváleno. 
 
 
Hlasování  10 
 

Hlasování 10: „Souhlasím, aby v bod� 6 bylo dopln�no – v p�ípad� více �ešitel� bude vyplacen 
odpovídající podíl autora. 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 16 
� proti 1 
� zdržel se 2 

 

Záv�r hlasování: Dopln�ní bodu 6 bylo schváleno. 
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Hlasování  11 
 

Hlasování 11: „Souhlasím, aby celý bod  6 byl p�epracován dle schválených dopl�k�“. 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 13 
� proti 0 
� zdržel se 6 

 

Záv�r hlasování: Celý bod 6 byl schválen v novém zn�ní. 
 
 
Hlasování  12 
 

Hlasování 12: „Souhlasím, aby v bod� 2 bylo  zvýšeno jednorázové stipendium na 6.000,-K�.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 11 
� proti 7 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Zm�na v bod� 2 byla schválena. 
 
Hlasování  13 
 

Hlasování 13: „Souhlasím, aby po schválených dopl�cích byl návrh Stipendií pro studenty P�F UP 
v Olomouci na akademický rok 2008/2009 schválen.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 19 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl schválen. 

Bod 3. Kontrola zápisu z jednání 4. 6. 2008 

Zápis schválen. 

Bod 4. Hlasování per rollam – logo  UP  

Senáto�i byli seznámeni s výsledky hlasování per rollam, které se týkalo loga UP.   
Akademický senát P�F UP se formou hlasování per rollam vyjád�il  k Návrhu na zm�nu �lánku 53 
Statutu UP, který byl AS P�f UP zaslán 2. 9. 2008.  
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Hlasování per rollam 
Varianta A: doporu�uji, aby AS UP p�ijal návrh �. 1 
Varianta B: doporu�uji, aby AS UP p�ijal návrh �. 2 
Varianta C: zdržuji se vyjád�ení k návrhu 
 
Výsledky hlasování: 
 
Varianta Po�et 

hlas� 
Varianta A: doporu�uji, aby AS UP p�ijal návrh �. 1 11 
Varianta B: doporu�uji, aby AS UP p�ijal návrh �. 2 2 
Varianta C: zdržuji se vyjád�ení k návrhu 8 
celkem 21 
 
 
Na základ� výše uvedeného hlasování bylo AS UP doporu�eno, aby p�i svém rozhodování preferoval 

p�ijetí návrhu �. 1 p�edloženého návrhu. P�ipomínky k legislativn� technické �i obsahové stránce 

p�edloženého návrhu AS P�F UP nem�l. 

 
 
Bod 5. Jakub �ernek prezentoval webové stránky Akademického senátu. 

Stránky  byly schváleny. 

Bod 6. Komise pro informa�ní systémy 

Jakub �ernek seznámil �leny AS s �inností komise. 

Bod 7. Priority  AS P�F UP 

P�edsedkyn� senátu dr. Smolová požádala �leny AS, aby do dalšího jednání senátu vzešel návrh 
priorit AS P�F UP pro jeho funk�ní období. Senáto�i obdrželi pracovní verzi v podob� základní 
osnovy, která bude na p�íštím jednání AS p�edm�tem diskuse. Bude dopln�na o cíle a p�esné 
formulace navržených priorit.  

Návrh osnovy: 

1. Kvalita výuky 
2. Komunikace  
3. Finance 
4. Informa�ní systémy 
5. Propagace 
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Bod 8. R�zné 

8.1  Podání informací zam�stnanc�m a student�m o pr�b�hu dostavby nové fakulty.  
8.2  Byla tlumo�ena stížnost, že se v menze o víkendu  a státních svátcích neva�í. 
8.3  POSPOL – Senáto�i byli informování o �innosti studentské organizace prost�ednictvím bc. M. 
Havránka, který  �innost v novém akademickém roce 2008/2009 koordinuje. 
8.4  Prob�hla diskuse o dobré propagaci školy, dr. Smolová p�ednese na vedení fakulty. 
8.5 Prob�hla diskuse o seznámení prvních ro�ník� se školou, požádat vyšší ro�níky o spolupráci.                
       K této spolupráci se studenty se p�ihlásila Pavla Dudková.  

 
 
Hlasování  14 
 

Hlasování 14: „Doporu�ujeme, aby byla v�nována pozornost nastupujícím prvním ro�ník�m, 
v�etn� seznámení s organizací fakulty, rozmíst�ním u�eben a systémem výuky.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 15 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl schválen. 
 
 

8.6  Diskuse o aktualizaci nást�nek a ú�edních desek. 
 

Hlasování  15 
 

Hlasování 15: „Souhlasím, aby byla schválena žádost, aby vedoucí studijního odd�lení zajistila 
aktuálnost ú�edních desek podle schválených norem (nást�nka umíst�ná v 1. pat�e na t�íd� 
Svobody 26 vedle d�kanátu).“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl schválen. 
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8.7  Prob�hla diskuse o dopravní dostupnosti  mezi  budovami a pracovišti P�F UP 
  a vznesena stížnost o špatném stavu zastávky „Šlechtitel�“. 

 
Hlasování  16 
 

Hlasování 16: „Schválení žádosti, aby vedení fakulty projednalo s DP m�sta Olomouce dopravní 
spojení mezi novou fakultou a Holicí.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 16 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl schválen. 
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Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 1. �íjna 2008 

� Akademický senát P�írodov�decké fakulty UP schválil na svém jednání návrh delegáta do 
Rady vysokých škol za P�írodov�deckou fakultu UP a dále schválil návrhy delegát� 
z P�írodov�decké fakulty, kte�í by v p�ípad� zvolení AS UP, reprezentovali Univerzitu 
Palackého v Olomouci.  

Dovoluji si Vám zaslat jména schválených delegát� a v p�íloze jejich delega�ní lístky. 

 

• Delegát za P�írodov�deckou fakultu do Sn�mu: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 

• Delegát do sn�mu a �lena p�edsednictva:  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 

• Delegát do sn�mu: doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. 

• Delegát do Studentské komory RVŠ: Anton Kuzmin 

 
� AS P�F schválil návrh Stipendií pro studenty P�F UP v Olomouci v akademickém roce 

2008/2009.  
 
� AS P�F schválil novou podobu webových stránek prezentovanou Jakubem �ernekem.  

 
� AS P�F se zabýval stanovením priorit AS P�F UP pro celé funk�ní období, jejich projednání 

bude p�edm�tem jednání AS P�F UP 10. 12. 2008. 
 
� AS P�F doporu�il, aby byla v�nována pozornost nastupujícím prvním ro�ník�m, v�etn� 

seznámení s organizací fakulty, rozmíst�ním u�eben a systémem výuky. 
 
�  AS P�F souhlasí se schválením žádosti o zabezpe�ení aktuálnosti ú�edních desek podle 

schválených norem (nást�nka umíst�ná v 1. pat�e na t�íd� Svobody 26 vedle d�kanátu). 
 
�  AS P�F UP schválil žádost, aby vedení fakulty projednalo s DP m�sta Olomouce dopravní 

spojení mezi novou fakultou a Holicí.   
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P�íští jednání AS P�F:  10. prosince  2008 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti d�kanátu P�F. 
 

 
Zapsala:  Jana Ml�ochová 
 
Schválila:  RNDr. Irena Smolová, Ph.D., p�edsedkyn� Akademického senátu P�F 

Usnesení AS P�F UP dne 4. �ervna 2008 

� Akademický senát P�írodov�decké fakulty UP schválil na svém jednání návrh delegáta do 
Rady vysokých škol za P�írodov�deckou fakultu UP a dále schválil návrhy delegát� 
z P�írodov�decké fakulty, kte�í by v p�ípad� zvolení AS UP, reprezentovali Univerzitu 
Palackého v Olomouci.  

Dovoluji si Vám zaslat jména schválených delegát� a v p�íloze jejich delega�ní lístky. 

 

• Delegát za P�írodov�deckou fakultu do Sn�mu: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 

• Delegát do sn�mu a �lena p�edsednictva:  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 

• Delegát do sn�mu: doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. 

• Delegát do Studentské komory RVŠ: Anton Kuzmin 

 
� AS P�F schválil návrh Stipendií pro studenty P�F UP v Olomouci v akademickém roce 

2008/2009.  
 
� AS P�F schválil novou podobu webových stránek prezentovanou Jakubem �ernekem.  

 
� AS P�F doporu�il, aby byla v�nována pozornost nastupujícím prvním ro�ník�m, v�etn� 

seznámení s organizací fakulty, rozmíst�ním u�eben a systémem výuky. 
 
�  AS P�F souhlasí se schválením žádosti o zabezpe�ení aktuálnosti ú�edních desek podle 

schválených norem (nást�nka umíst�ná v 1. pat�e na t�íd� Svobody 26 vedle d�kanátu). 
 
�  AS P�F UP schválil žádost, aby vedení fakulty projednalo s DP m�sta Olomouce dopravní 

spojení mezi novou fakultou a Holicí.   
 


