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Zápis �. 6 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne  4. b�ezna 2009 
 
 
P�ítomni: 
16 �len� AS P�F, 
omluveni: dr. M. Duchoslav, doc. R. Kubínek, doc. L. Luhová, J. Machá�ek, dr. Pechanec 

 
 
Zasedání zahájila a �ídila p�edsedkyn� AS P�F  doc. I.  Smolová. 
 
Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze den 14. ledna  2009 

Zápis ze zasedání AS P�F UP ze dne 14. ledna 2009 byl bez p�ipomínek jednohlasn� schválen. 

 
 
Bod 2. Informace z Rady vysokých škol 
 
Po schválení zápisu vyzvala  p�edsedkyn� senátu doc. I. Smolová doc. J. Talašovou, aby informovala 
�leny  AS o 1. zasedání sn�mu Rady vysokých škol, který se uskute�nil 12. února  2009 v pražském 
Karolinu.  
 
Na úvod doc. J. Talašová  p�ipomn�la  význam a  úkoly RVŠ.  Dále informovala o zasedání, kde jako 
host vystoupil nový p�edseda Akademie v�d prof. Drahoš, který zd�raznil, že ve svém 
programovém prohlášení deklaroval jako jednu z hlavních priorit strategickou spolupráci  AV 
s vysokými školami a RVŠ i s �eskou konferencí  rektor�. Zd�raznil, že bude vhodné realizovat 
�ast�jší setkání k problematice výzkumu a vývoje i vzd�lávání. Dále vystoupil odstupující p�edseda 
RVŠ prof. Haasz, který ve svém vystoupení p�ipomn�l n�které oblasti  programového prohlášení, 
kde RVŠ v uplynulém období nedosáhla vyt�ených cíl�. Jednalo se zejména o n�které otázky 
v oblasti ekonomiky, vzd�lávací �innosti, výzkumu a vývoje a sociálních podmínek studia, dále 
uvedla nám�ty pro �innost RVŠ v dalším funk�ním období, kde jedním z d�ležitých úkol� bude 
p�íprava novely zákona o vysokých školách a nového zákona o terciárním vzd�lávání. Zprávu  

Schválený program zasedání AS P�F UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 14. ledna 2009 
2. Informace z Rady vysokých škol 
3. Priority AS P�F UP 
4. R�zné 
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o �innosti Studentské komory RVŠ p�ednesl p�edseda bc. �íha, který  formou  prezentace  
informoval o d�ní  ve studentské komo�e v uplynulém období. Bylo zvoleno nové vedení  studentské 
komory, p�edsedou  byl  zvolen  bc. �íha,  místop�edsedkyní  MgA. Šilerová a  místop�edsedou   
O.  Haška. Na záv�r zasedání sn�mu RVŠ  prob�hla volba p�edsedy a místop�edsed� pro období 
2009-2011, kde Akademické senáty vysokých škol navrhly do funkce p�edsedy RVŠ  prof. RNDr. 
Jana Bedná�e, CSc., z UK v Praze, prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.  z �VUT v Praze a prof. RNDr. 
René Wokouna, CSc. z VŠE v Praze.  Prof.  T. Opatrný z UP v Olomouci ješt� navrhl, aby na 
kandidátní listinu byl za�azen  prof. RNDr. Ji�í Zlatuška, CSc. z MU v Brn�.  V prvním kole nezískal 
žádný z kandidát� pot�ebných 50% hlas�. Do druhého kola postoupily prof. Haasz a prof. Zlatuška. 
Ve druhém kole obdržel prof. Haasz  83  kladných  hlas� a  prof.  Zlatuška  66  kladných  hlas�.  
Prof. Haasz pod�koval za zvolení a vyslovil p�esv�d�ení, že se poda�í vytvo�it tým, který bude 
posilovat prestiž RVŠ. V souladu se svým úvodním vystoupením  navrhl celkem 5 místop�edsed� 
RVŠ v tomto složení: prof. Bedná�, prof. �echák, doc. Kebo, prof. Zlatuška a za studentskou komoru 
bc. �íha. Doc. Talašová byla navržena do Komise pro kvalitu vysokých škol, kde ji zvolená 
p�edsedkyn� doc. Münsterová jmenovala místop�edsedkyní komise.   
 
Bod 3. Priority AS P�F UP v Olomouci 
 
P�edsedkyn� AS P�F doc. I. Smolová  uvedla p�t základních okruh� priorit AS P�F UP:  

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

 
Na jednání senátu byla v�nována pozornost hodnocení kvality výuky a práci s absolventy. Z diskuse 
vyplynul návrh na zabezpe�ení hodnov�rného systému hodnocení kvality výuky, který by byl 
realizován ve t�ech základních rovinách, a to: hodnocení kvality výuky studenty, hodnocení kvality 
výuky a školy absolventy a hodnocení akademických pracovník�.  
 
Hlasování 1 

 Hlasování 1: „Akademický senát P�F UP žádá vedení P�F UP o p�edložení návrhu hodnov�rného 
systému hodnocení kvality výuky na P�F UP.“ 

Výsledek hlasování:  
� pro 15 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl p�ijat. Vedení P�F UP bude prost�ednictvím p�edsedkyn� doc. I. Smolové 
požádáno, aby na p�íští zasedání AS P�F UP p�edložilo nový návrh zp�sobu a zabezpe�ení 
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hodnocení kvality výuky na t�ech úrovních: hodnocení kvality výuky studenty, hodnocení kvality 
výuky a školy absolventy a hodnocení akademických pracovník�. 
 
V navazující diskusi p�edsedkyn� senátu doc. I. Smolová navrhla díl�í návrhy k prioritám rozvíjet 
neformálními debatami p�i dalších setkáních. Bylo také doporu�eno, aby na p�íštím zasedání AS P�F 
UP byla vedením (prost�ednictvím Mgr. D. Petrželové) podána informace o práci vedení fakulty 
s absolventy. 
 
 
Bod  4  R�zné 
 
Informace o stavu dokon�ovacích prací na nové budov� fakulty 
 
Byla tlumo�ena informace od prod�kanky doc. E. Tesa�íkové o aktuálním stavu dokon�ení nové 
budovy P�F UP na Envelop�. Byly sd�leny informace o harmonogramu pln�ní již vysout�žených 
dodávek  vestav�ného interiéru a laborato�í v následujícím rozsahu: 
V prosinci  2008 prob�hla kolaudace stavby, na které byly definovány ur�ité nedod�lky, které se  
v sou�asné dob� ješt� odstra�ují.  Sou�asn� byla zahájena dodávka firmy  INTEXT vestav�ných 
interiér�, tj. kotvené sk�ín�, tabule, obklady výplní, akustické obklady a vybavení knihovních regál� 
a celé auly. Tato dodávka bude ukon�ena asi do 14 dn�. Od  p�li ledna sou�asn� probíhá dodávka 
laboratorních vybavení, provád�ná za ú�asti odborných firem BLOK a MERCI, kterou celkov� 
zašti�uje firma HOCHTIEF. Dodávka by m�la být ukon�ena do dvou �i maximáln� t�í 
týdn�.  Možnost nast�hování do nových prostor však brzdí  neuzav�ená sout�ž na dodávku 
mobilního nábytku, která prob�hla již v p�li prosince, ale jejíž n�kte�í  ú�astníci se odvolali  proti 
rozhodnutí k  Ú�adu pro hospodá�skou sout�ž.  Na  rozhodnutí tohoto ú�adu se v sou�asné dob� 
�eká. Možnosti jsou dv�, bu	 potvrzení výherce nebo zrušení celé sout�že a nové vypsání.   Po  
dokon�ení sou�asných dodávek, tj. snad asi koncem b�ezna nabídla prod�kanka doc. E. Tesa�íková 
�len�m akademického senátu, �i p�ípadn� jiným zájemc�m, prohlídku budovy, kterou senáto�i 
p�ivítali. Návšt�vu nové budovy uskute�ní AS P�F  za�átkem dubna (termín bude up�esn�n). 
 
 
Informace o zp�sobu ozna�ování nových klasifika�ních stup�� 
 
Na žádost AS P�F UP prod�kan doc. J. Molnár písemn� poskytl informaci o zp�sobu slovního 
vyjád�ení nových klasifika�ních stup�� (v souvislosti s diskutovanými p�ipomínkami k novému 
návrhu studijního a zkušebního �ádu na jednání AS P�F UP 14. 1. 2009). Dle zjišt�ní doc. J. Molnára 
více než polovina škol, které mají informace dostupné na webových stránkách, je prozatím uve�ejn�na 
stará klasifika�ní stupnice (tj. t�ístup�ová). U t�ch škol které mají již novou stupnici je slovní 
ozna�ení r�zné - návrh prorektora Chrásky vychází z modelu Masarykovy univerzity v Brn�. Jiná 
dostupná slovní ozna�ení jsou následující: hodnoceni A - výborn�, B - výborn� minus atd. Zaujalo 
mne hodnocení výborn� A, výborn� B, velmi dob�e C, velmi dob�e D, dob�e E. nevyhov�l F.  
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U n�kterých vysokých škol je to bez slovního vyjád�ení (pouze A, B,.....). Naopak za mén� vhodné 
prod�kan doc. J. Molnár považuje vyjád�ení: A výborn�, B velmi dob�e, C dob�e, D, E, F - nevyhov�l 
(D, E bez slovního vyjád�eni).  
Vzhledem k tomu, že bude návrh nového Studijního a zkušebního �ádu na úrovni univerzity 
p�epracován, má sd�lení pouze informativní charakter. 
 
 
Informovanost na katedrách 
 
P�edsedkyn� doc. I. Smolová doporu�ila �len�m AS P�F UP, aby na svých pracovištích (p�ípadn� 
zasedáních VPRO) informovali o �innosti AS P�F. V nadcházejícím období zejména o metodice 
d�lení finan�ních prost�edk� na fakult�.  
 
 
Komise pro informa�ní systémy na UP 
 
Místop�edseda J. �ernek informoval o vzniku komise pro informa�ní systémy na UP, která nemá 
legislativn� stanovený statut. Za P�F UP byl do komise d�kanem jmenován dr. J. Macko z katedry 
informatiky. Z diskuse vzešlo doporu�ení, aby p�edsedkyn� doc. I. Smolová za AS P�F UP vyjád�ila 
rektorovi podporu vzniku nové komise. 
 
 
Studijní záležitosti 
 
Ze stran studentské komory AS P�F UP byly vzneseny p�ipomínky: 

1. Forma úhrady poplatku za p�ihlášku – v sou�asné dob� je možnost platby pouze složenkou         
a byl vznesen návrh, aby byla platba umožn�na nap�. elektronickým bankovnictvím. 

2. Informace o zápisu na státní zkoušky – v sou�asné dob� nejsou jednotn� poskytovány 
informace o zp�sobu zápisu na státní zkoušky a není jednozna�n� stanoveno, zda mají studenti 
povinnost zapsat se na všechny p�edm�ty státní zkoušky najednou. 

3. Státní zkouška z p�edm�tu pedagogika a psychologie – návrh prov��ení okruh� státní zkoušky 
tak, aby byly za�azeny pouze povinné p�edm�ty. 

4. Zadání bakalá�ských a diplomových prací – návrh na jednozna�né stanovení postupu p�i 
zadání a odevzdávání záv�re�ných prací. 

5. P�ipomínka ke zvyšující se administrativ� pro studenty. 
6. Sm�rnice pro psaní bakalá�ských prací - doplnit �i upravit stávající sm�rnici, která by �ešila 

nejen diplomové, ale také bakalá�ské práce. 
 
Záv�r: Bylo doporu�eno, aby byl vypracován návrh popisu aktivit p�i státních zkouškách, který bude 
zprost�edkován zam�stnanc�m i student�m. P�edsedkyn� doc. I. Smolová byla pov��ena projednat 
vznesené p�ipomínky s vedením fakulty. 
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P�íští jednání AS P�F:    
15. dubna 2009 ve 13. hodin v zasedací místnosti d�kanátu P�F UP v Olomouci. 
 

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

Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 4. b�ezna 2009 

� Doc. J. Talašová informovala o 1. zasedání sn�mu Rady vysokých škol (z 12. února  2009) 
a referovala o pr�b�hu volby p�edsedy a své �innosti v RVŠ. 

 
� Prob�hla diskuse nad stanovenými okruhy priorit AS P�F UP. Hlavní pozornost byla 

v�nována problematice hodnocení kvality výuky. Bylo doporu�eno, aby  vedení P�F UP 
p�edložilo nový návrh zp�sobu a zabezpe�ení hodnocení kvality výuky na t�ech 
úrovních: hodnocení kvality výuky studenty, hodnocení kvality výuky a školy 
absolventy a hodnocení akademických pracovník�.  

 
� AS P�F byl seznámen s pr�b�hem dokon�ovacích prací na nové budov� fakulty v areálu 

Envelopa. 
 
� Bylo doporu�eno, projednat s vedením fakulty p�ipomínky týkající se studijních 

záležitostí o :  form� úhrad poplatku za p�ihlášku; 
 informacích o zápisu na státní zkoušky; 
 státních zkouškách z p�edm�tu pedagogika a psychologie; 
 formách a postupech p�i zadávání bakalá�ských a magisterských prací; 
 zvyšující se administrativní náro�nost pro studenty. 

 


