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Zápis �. 5 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne  14. ledna 2009 
 
 
P�ítomni: 
19 �len� AS P�F, 
d�kan: prof. J. Šev�ík 
prod�kani: prof. T. Opatrný,  doc. J. Molnár 
vedoucí studijního odd�lení: D. Gronychová 
hosté: M. Vylí�il 
omluveni: Ing. Z. Dobešová, L. Ma�incová 

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

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání senátu ze den 18. 12. 2008 

K zápisu byly vzneseny dv� p�ipomínky. Do záv�ru hlasování  �. 4  bylo dopln�no „Schválen pouze 
souhlas s p�evodem stávajících známek na nový klasifika�ní systém“. Druhá p�ipomínka se týkala 
hlasování �. 5, kde za text v �l. 13, byl dopln�n „odstavec 5“.  

Tyto p�ipomínky budou zapracovány do Zápisu �. 4.  S t�mito dopl�ky byl zápis schválen. 

Bod 2. Návrh zm�ny Studijního a zkušebního �ádu UP 

Na minulém zasedání AS P�F UP bylo rozhodnuto o pokra�ování v jednání o Studijním a zkušebním 
�ádu  UP.  Dr.  I. Smolová na úvod jednání informovala o stavu p�ipomínek na jednotlivých fakultách 
a požádala dr. M. Jukla a doc. R. Kubínka o informace k probíhajícímu legislativnímu jednání. Doc. R. 
Kubínek informoval o jednání u rektora univerzity, kde byl pan prorektor M. Chráska upozorn�n na 
to, že na naší fakult� bude vznesen požadavek na kompletní p�epracování  Studijního  a zkušebního 

Schválený program zasedání Senátu : 
1. Kontrola zápisu z jednání Senátu ze dne 18. 12. 2008 
2. Návrh zm�ny Studijního a zkušebního �ádu UP  
3. Priority AS P�F UP 
4. R�zné 
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�ádu. Celé schvalování prochází legislativním procesem  na univerzit� a následn� na MŠMT, odkud 
se vrací zp�t. S ohledem na délku procesu schvalování je žádoucí provád�t zm�ny pouze v zásadních 
otázkách a není vhodné upravovat normu �asto. S ohledem na tuto skute�nost bylo p�i jednání 
rozhodnuto, že bude vhodné ur�it priority zásadních p�ipomínek k sou�asnému návrhu. Dr. M. Jukl 
podpo�il názor  doc. R. Kubínka, o nutnosti radikální úpravy tohoto �ádu. Doc. J. Molnár p�ipomenul 
provázanost Studijního a zkušebního �ádu se Školským zákonem a jinými normami UP, které 
nem�žeme m�nit bez závažného d�vodu. Dr. I. Smolová znovu p�ipomn�la rozhodnutí, že o 
zásadních navržených zm�nách bude hlasováno jednotliv� a v p�ípad� vyslovení souhlasu AS P�F UP 
budou mít tyto p�ipomínky charakter p�ipomínky s jednotnou podporou AS P�F UP, ostatní 
doporu�ení budou uvedena souhrnn� formou ostatních p�ipomínek. Z diskuse vyplynulo, že je 
pot�eba odsouhlasit p�epracování Studijního a zkušebního �ádu. 

 

Hlasování 1: 
 
Hlasování 1: „Souhlasím s tím, aby Studijní a zkušební �ád byl p�epracován tak, aby byl v souladu 
s platnými normami UP, Vysokoškolským zákonem a byly do n�ho zapracovány p�ipomínky 
akademických senát� jednotlivých fakult“. 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 18 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Byl vysloven souhlas s p�epracováním Studijního a zkušebního �ádu tak, aby byl 
v souladu s platnými normami UP, Vysokoškolským zákonem a byly do n�ho zapracovány 
p�ipomínky AS jednotlivých fakult. 
 
Diskuse o jednotné délce výuky na UP. 
Byla vznesena p�ipomínka dr. M. F�ukala k �lánku �. 2, aby byl stanoven jednotný za�átek výuky 
v semestru, nebo� jen tak je možné docílit jasné koordinace výuky. V diskusi se vyjád�il doc. J. Molnár 
k nejednotné délce výuky v semestru na UP v Olomouci, kde LF UP má 15 výukových týdn� a P�F 
UP 13 výukových týdn�. Doc. R. Kubínek uvedl, že o této problematice už bylo diskutováno a 
vzhledem k požadavk�m jednotlivých fakult na výuku není možné za�átek sjednotit. Dr. M. Jukl 
poznamenal, že by se pouze p�evedla kompetence z d�kana na rektora a ten by vyhov�l pot�ebám 
jednotlivých fakult. Po této diskusi byl vznesen dotaz na dr. M. F�ukala zda po tomto vysv�tlení trvá 
na hlasování k této p�ipomínce, dr. F�ukal odpov�d�l, že ne. Na základ� diskuse nebylo o této 
p�ipomínce hlasováno. 
 
Diskuse o zrušení index�. 
Dr. M. F�ukal vznesl p�ipomínku, aby byl do p�ipomínek k návrhu zm�n Studijního a zkušebního 
�ádu za�len�n požadavek na zrušení výkazu o studiu (indexu) se zd�vodn�ním, že se jedná o 
anachronismus, který je ve spojení se STAGem zdrojem problém�. K této p�ipomínce vznikla velká 
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diskuse, které se zú�astnila v�tšina senátor� i vedení fakulty. Pro indexy hovo�ila jejich tradice a 
kontrola pro studenta. Vyvstaly problémy,  které jsou  spojeny s kontrolou index� se STAGem p�i 
zápisu do dalšího ro�níku, se zápisy známek, s odpov�dností  za zápisy známek i s vedením evidence 
známek ve zkouškovém katalogu. Byl vznesen dotaz na doc. J. Molnára, zda zrušením indexu bude 
snížena práce studijního odd�lení. Doc. J. Molnár odpov�d�l, že ne. Byly diskutovány návrhy, aby byl 
STAG nad�azen indexu. Zd�raz�ovala se pozice indexu jako pojistky pro studenta. Záv�rem této 
diskuse bylo doporu�eno uve�ejnit v Páte�níku postup p�i zápisu známek s odkazem na p�íslušnou 
sm�rnici s doporu�ením, aby vyu�ující, kte�í nedodržují sm�rnici o zápisu známek byli zve�ejn�ni 
v Páte�níku.   
 
Hlasování 2: 
 

Hlasování 2: „Souhlasím  s tím, že budou zrušeny indexy“.  
 
Výsledek hlasování:  

� pro 7 
� proti 10 
� zdržel se 2 

 

Záv�r hlasování: Zrušení index� nebylo schváleno. 
 
Diskuse o nové klasifika�ní stupnici. 
K novému návrhu �l. 15 se ješt� dodate�n� vyjád�ila doc. J. Talašová, která analyzovala navrženou 
transformaci p�vodní hodnotící škály na škálu novou z pohledu matematika. Navržená transformace 
je podivn� nelineární a tedy není vhodná. Transformace 1�A, 2�C, 3�E je lineární;  „nevyhov�l“ 
lze interpretovat ani ne tak jako hodnocení, ale zamítnutí varianty,  je z�ejmé, že v obou p�ípadech se 
mu p�i�adí poslední bod škály, tedy 4�F. Doc. J. Talašová vyjád�ila také sv�j názor na nesoulad mezi 
jazykovým ozna�ením a �íselnou interpretací hodnocení A, B, C, D, E a F. Dala návrh, aby toto bylo 
uvedeno do souladu. 

Hlasování 3 
 

Hlasování 3: „Souhlasím s p�edloženým návrhem, aby v �l. 17 Uznání zápo�t�, zkoušek a kolokvií 
z d�ív�jšího období, byl p�evod na sou�asnou klasifika�ní stupnici v navržené podob�, tj.: 1�A, 
2�B, 3�D“. 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 0 
� proti 17 
� zdržel se 2 

 

Záv�r hlasování: Návrh p�edložený v novém návrhu  Studijního a zkušebního �ádu nebyl p�ijat. 
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Hlasování 4 
 

Hlasování 4: „Souhlasím s novým návrhem p�evodu stávajících známek na nový klasifika�ní 
stupe�  v upravené podob�, tj.: 1�A, 2�C, 3�E“. 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 19 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh v upravené podob� byl p�ijat. 
 
Diskuse o výsledku státní zkoušky. 
Diskuse prob�hla nad návrhem klasifikace celkového výsledku záv�re�né zkoušky v �l. 15. 
Diskutován byl p�evodní návrh, tj.: aby byl celkový výsledek státní záv�re�né zkoušky klasifikován  
u klasifika�ního stupn� A  do pr�m�ru 1,3 v�etn� nebo do pr�m�ru 1,25. 
 
Hlasování  5 
 

Hlasování 5: „Souhlasím, aby klasifika�ním stupn�m A byl hodnocen celkový výsledek Státní 
zkoušky do pr�m�ru 1,3 v�etn�“. 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 3 
� proti 8 
� zdržel se 8 

 

Záv�r hlasování: Návrh nebyl p�ijat 
 
Hlasování  6 
 

Hlasování 6: „Souhlasím, aby klasifika�ním stupn�m A byl hodnocen celkový výsledek Státní 
zkoušky do pr�m�ru 1,25 “.  
 
Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 1 
� zdržel se 3 

 

Záv�r hlasování: Nový návrh byl p�ijat tj.: klasifika�ní stupe� A byl do pr�m�ru 1,25. 
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Diskuse o zve�ej�ování kvalifika�ních prací. 
Byla vedena diskuse k návrhu prof. T. Opatrného k �ásti IV Záv�re�ná ustanovení, o zapracování  
povinnosti zve�ej�ování kvalifika�ních prací. Z diskuse vzešel návrh k hlasování, že dosud neexistuje 
sm�rnice, a proto se k dané problematice na tomto jednání AS nebudeme vyjad�ovat.   
 
Hlasování  7 
 

Hlasování 7: „Souhlasím s tím, abychom se k �lánku IV návrhu Studijního a zkušebního �ádu UP 
na tomto jednání  nevyjad�ovali.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 17 
� proti 1 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl p�ijat. 
 

Bod 3  Priority AS P�F UP 

 
P�edsedkyn� AS P�F dr. I. Smolová  uvedla p�t základních okruh� priorit AS P�F UP:  

• Kvalita výuky 
• Podpora nových metod komunikace informovanosti zam�stnanc� 
• Struktura d�lení finan�ních prost�edk� 
• Informa�ní systémy 
• Zlepšení propagace fakulty mezi studenty a ve�ejností 

 
V navazující diskusi p�edsedkyn� senátu dr. I.Smolová navrhla díl�í návrhy k prioritám rozvíjet 
neformálními debatami p�i dalších setkáních. 
 
 

Bod  4  R�zné 

 
Na základ� stížnosti z jednání 1. 10. 2008  AS P�F, týkající se provozu menzy o víkendech byla 
p�e�tena odpov�� paní �editelky kolejí a menz. Odpov�� vysv�tlovala ekonomické d�vody, ale ne 
�ešení, proto odpov�� byla postoupena panu kanclé�i UP. 
 
Písemný požadavek na zajišt�ní dopravní obslužnosti do m�stské �ásti Holice byl odeslán na odbor 
dopravy MmOl. Odpov�� doposud nep�išla. 
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Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 14. ledna 2009 

� AS P�F se na svém jednání zabýval p�edloženým návrhem úpravy Studijního a 
zkušebního �ádu UP v Olomouci. AS P�F UP se na svém jednání dne 14. 1. 2009 usnesl, 
aby k p�ipomínkování p�edložený Studijní a zkušební �ád UP v Olomouci byl celkov� 
p�epracován a jeho p�epracovaná forma byla v souladu s platným Vysokoškolským 
zákonem a také se všemi platnými legislativními normami UP v Olomouci.  

�  
 
      Diskuse se týkala následujících hlavním okruh� témat: 

1. jednotná délka výuky na všech fakultách UP; 
2. zrušení index�; 
3. nová klasifika�ní stupnice (v�etn� p�evodu stávajících známek na nový systém a 

hodnocení celkového výsledku státní zkoušky); 
4. zve�ej�ování kvalifika�ních prací. 
 

 Záv�rem byly k p�edloženému návrhu p�edloženy p�ipomínky, které byly rozd�leny do 
dvou kategorií, a to p�ipomínky, které mají charakter jednotného stanoviska AS P�F UP a 
p�ipomínky ostatní, které jsou souhrnem všech p�ipomínek zaslaných �leny akademické 
obce P�F UP (mimo projednávaných a schválených Usnesením AS P�F UP). 
 
P�ipomínky s jednotnou podporou AS P�F UP: 

• Byl vysloven souhlas s tím, aby byl p�edložený Studijní a zkušební �ád UP 
v Olomouci celkov� p�epracován a jeho p�epracovaná forma byla v souladu 
s platným Vysokoškolským zákonem a také se všemi platnými legislativními 
normami UP v Olomouci. 

• Byl vysloven souhlas s novým návrhem p�evodu stávajících známek na nový 
klasifika�ní stupe�  v upravené podob�, tj.: 1�A, 2�C, 3�E. 

• Byl vysloven souhlas, aby klasifika�ním stupn�m A byl hodnocen celkový výsledek 
Státní zkoušky do pr�m�ru 1,25.  

 
� AS P�f UP se zabýval otázkou stanovení priorit AS P�f UP pro funk�ní období. Bylo 

rozhodnuto, že díl�í návrhy k prioritám budou rozvíjeny neformálními debatami p�i 
dalších setkáních. 

� V r�zném byli senáto�i p�edsedkyní informováni o pr�b�hu jednání s vedením Správy 
kolejí a menz o obnovení va�ení o víkendech a státních svátcích a o jednáních na 
Magistrát� m�sta Olomouce v otázce zkvalitn�ní a posílení dopravního spojení mezi 
areály Envelopa a Holice. 
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P�íští jednání AS P�F:  4. b�ezna  2009  ve 13.00 hodin, místo bude up�esn�no. 
 

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

Usnesení AS P�F UP dne 14. ledna 2009 
 
AS P�F UP se usnesl na úpravách návrhu Studijního a zkušebního �ádu UP v Olomouci, 
který byl k p�ipomínkování AS P�F UP p�edložen. 
 
• AS P�F UP se na svém jednání usnesl, aby k p�ipomínkování p�edložený Studijní a 

zkušební �ád UP v Olomouci byl celkov� p�epracován a jeho p�epracovaná forma byla 
v souladu s platným Vysokoškolským zákonem a také se všemi platnými legislativními 
normami UP v Olomouci.  

• K p�edloženému návrhu byly schváleny p�ipomínky, které byly rozd�leny do dvou 
kategorií, a to p�ipomínky, které mají charakter jednotného stanoviska AS P�F UP a 
p�ipomínky ostatní, které jsou souhrnem všech p�ipomínek zaslaných �leny akademické 
obce P�F UP (mimo projednávaných a schválených Usnesením AS P�F UP). 

P�ipomínky schválené AS P�F UP (s jednotnou podporou AS P�f UP): 
• Byl vysloven souhlas s tím, aby byl p�edložený Studijní a zkušební �ád UP 

v Olomouci celkov� p�epracován a jeho p�epracovaná forma byla v souladu 
s platným Vysokoškolským zákonem a také se všemi platnými legislativními 
normami UP v Olomouci.  

• Byl vysloven souhlas s novým návrhem p�evodu stávajících známek na nový 
klasifika�ní stupe�  v upravené podob�, tj.:  1�A, 2�C, 3�E. 

• Byl vysloven souhlas, aby klasifika�ním stupn�m A byl hodnocen celkový výsledek 
Státní zkoušky do pr�m�ru 1,25.  


