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Zápis �. 8 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne  27. kv�tna 2009 
 
 
P�ítomni: 
16 �len� AS P�F, 
d�kan : prof. J. Šev�ík 
prod�kani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár 
tajemník : dr. P. Velecký 
hosté :  J. �ernek 
omluveni: dr. M. Duchoslav, dr. M. Chodorová, doc. L. Luhová, V. Nepožitek, doc. A. Vanžurová 
 

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

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 15. dubna  2009 

Zápis ze zasedání AS P�F UP ze dne 15. dubna  2009 byl bez p�ipomínek jednohlasn� schválen. 

Bod 2. Zm�na složení AS P�F UP a volba nového místop�edsedy AS P�F UP 

Po rezignaci studenta Jakuba �erneka na �lenství v AS P�F UP ke dni 16. 4. 2009, se novým �lenem 
AS P�F UP za studenty stal Lukáš Hulec, který byl delegován jako první náhradník dle výsledk� 
voleb do AS P�F UP.  S ohledem na skute�nost, že Jakub �ernek vykonával funkci místop�edsedy AS 
P�F UP, došlo po p�edstavení nového �lena k volb� nového místop�edsedy AS P�F UP za studenty.  
Jako kandidát byla navržena Pavla Dudková a za �leny volební komise nového místop�edsedy byli 
schváleni dr. T. Fürst a J. Machá�ek.  

 

Schválený program zasedání AS P�F UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 15. dubna 2009 
2. Zm�na složení AS P�F UP a volba nového místop�edsedy AS P�F UP 
3. Zm�na názvu VPRO matematika s informatikou a VPRO  biologie s ekologií 
4. Podmínky pro p�ijímací �ízení na P�F UP pro akademický rok 2010/2011 
5. Zm�na stipendijního �ádu 
6. Metodika d�lení rozpo�tu na P�F UP 
7. Evaluace 
8. R�zné 
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Výsledek volby:  
     Bylo rozdáno 6 hlasovacích lístk�.  
     Odevzdáno bylo 6 platných hlasovacích lístk� a 6 hlasovacích lístk� bylo odevzdáno ve prosp�ch   
          Pavly Dudkové.  
     Novou místop�edsedkyní AS P�F UP za studentskou komoru byla zvolena Pavla Dudková. 
 
 
Bod 3. Zm�na názvu VPRO matematika s informatikou a VPRO biologie s ekologií 

P�edsedkyn� AS P�F UP vyzvala místop�edsedu dr. M. Jukla, aby uvedl Návrh na úpravu Statutu 
P�írodov�decké fakulty  UP v Olomouci v souvislosti se zm�nou názvu v�decko-pedagogické rady 
oboru (VPRO). 

 
Na návrh VPRO Matematika s informatikou, p�ijatý na zasedání VPRO dne 5. 5. 2009 a dopln�ný 
prod�kanem doc. J. Molnárem o obor Biologie s ekologií, p�edkládá d�kan P�F UP prof. J. Šev�ík 
Akademickému senátu P�F UP návrh na zm�nu názvu oboru matematika s informatikou a biologie s 
ekologií.  
 
K tomu je nutné provést: 
- úpravu Statutu P�F UP [�l. 4 odst. 6 písm. a)] a sou�asn� 
- úpravu Organiza�ního �ádu P�F UP [�l. 3 odst. 2], 

a to následujícím zp�sobem: 

Statut P�F UP ze dne 2. 6. 2004 ve zn�ní pozd�jších zm�n a dopl�k� se m�ní a dopl�uje následujícím 
zp�sobem: 

1.) v �l. 4 odst. 6 písm. a) Statutu P�F UP se slova „matematika s informatikou“ nahrazují 
slovy „matematika a informatika“,  „biologie s ekologií“ nahrazují slovy „biologie a ekologie“. 

2.) v �lánku 3 odst. 2 P�ílohy �. I Statutu P�F UP – Organiza�ní �ád P�F UP se název oboru 
„matematika s informatikou“ se m�ní na „matematika a informatika“, „biologie s ekologií“ se m�ní 
na „biologie a ekologie“. 
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Hlasování 1 

 Hlasování 1: „Souhlasím, aby bylo hlasováno o všech návrzích na úpravu Statutu P�F UP                 
v Olomouci najednou.“ 

Výsledek hlasování:  
� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Byl vysloven souhlas, aby se o všech návrzích na úpravu Statutu P�F UP v Olomouci 

hlasovalo najednou (spole�n�). 

 

Hlasování 2 

 Hlasování 2: „Souhlasím, se všemi p�edloženými návrhy na úpravu Statutu P�F UP v Olomouci.“ 

 
Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Všechny  návrhy na úpravu Statutu P�F UP v Olomouci byly schváleny, tj.: v �l. 4 

odst. 6 písm. a) Statutu P�F UP se slova „matematika s informatikou“ nahrazují slovy „matematika a 

informatika“,  „biologie s ekologií“ nahrazují slovy „biologie a ekologie“ a v �lánku 3 odst. 2 

P�ílohy �.I Statutu P�F UP – Organiza�ní �ád P�F UP se název oboru „matematika s informatikou“ se 

m�ní na „matematika a informatika“, „biologie s ekologií“ se m�ní na „biologie a ekologie“. 

 

Schválený návrh zm�ny Statutu P�F UP bude v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých 

školách postoupen ke schválení AS UP. 
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Bod  4.  Podmínky pro p�ijímací �ízení na P�F UP pro akademický rok 2010/2011 
 

Dokument Podmínky pro p�ijímací �ízení na P�F UP pro akademický rok 2010/2011 p�edstavil 
prod�kan doc. J. Molnár, který konstatoval, že  v dokumentu nejsou oproti p�edcházejícím let�m 
podstatné zm�ny.  Následn� bylo p�ikro�eno ke hlasování. 

Hlasování 3 

 Hlasování 3: „Souhlasím s p�edloženým dokumentem Podmínky pro p�ijímací �ízení  na P�F UP 
pro akademický rok  2010/2011.“ 

 
Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: P�edložený dokument Podmínky pro p�ijímací �ízení na P�F UP pro akademický rok 

2010/2011 byl schválen. 

 
 
Bod  5.  Zm�na stipendijního �ádu 
 
Na žádost prod�kana doc. J. Molnára  byl p�edložen návrh na zm�nu ve Stipendijním  �ádu.  
 
P�edložený návrh: Úprava odstavce 4: 
 
P�vodní verze: 

Stipendium ve výši 1 000  K� m�sí�n� (na sociální a zdravotní pojišt�ní, které již za n� stát nehradí) bude na 
základ� žádosti p�iznáno každému doktorandovi nad 26 let v �ádném prezen�ním studiu. 
 
P�edložený návrh na úpravu: 
  
Stipendium ve výši 1.000,- K� m�sí�n� m�že být p�iznáno na základ� žádosti studenta �ádného 
prezen�ního doktorského studia staršího 26 let, za n�hož není plátcem zdravotního pojišt�ní stát a 
nemá-li vlastní p�íjem, z n�hož by byl povinen platit zdravotní pojišt�ní. 
  
Komentá� dr.  M. Jukla: 
Tato formulace vymezuje okruh student� oprávn�ných k podání žádosti takto: 
1. je studentem prezen�ní formy doktorského studia 
2. je starší 26 let 
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3. neplatí za n�j pojišt�ní stát 
4. nemá vlastní p�íjem, z n�jž by byl povinen platit zdravotní pojišt�ní (tj. není zam�stnancem ani v 
pracovním pom�ru ani na DP� (DPP m�že být), ani není OSV�) 
  
Podmínka 4. �eší vlastní zadání novelizace daného ustanovení: vyjímá z okruhu oprávn�ných 
osob ty p�ípady, kdy žadatel má p�íjmy, platí z nich zdravotní pojišt�ní, aniž by jej za n�j hradil stát a 
p�itom si dosud mohl o stipendium požádat. 
  
Podmínka 2. je formáln� nadbyte�ná (p�i spln�ní 1. je do 26 let stát plátcem vždy), ale m�že tam 
z�stat. 
  
  
Hlasování 4 

 Hlasování 4: „Souhlasím s p�edloženou úpravou v odstavci 4. Stipendijního �ádu na akademický 
rok  2008/2009.“ 

 
Výsledek hlasování:  

� pro 13 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: P�edložená úprava v odstavci 4. Stipendijního �ádu  byla schválena. Její nové platné 
zn�ní je: 

Stipendium ve výši 1.000,- K� m�sí�n� m�že být p�iznáno na základ� žádosti studenta �ádného 
prezen�ního doktorského studia staršího 26 let, za n�hož není plátcem zdravotního pojišt�ní stát a 
nemá-li vlastní p�íjem, z n�hož by byl povinen platit zdravotní pojišt�ní. 

 

 
Hlasování 5 

 Hlasování 5: „Souhlasím, aby upravený Stipendijní �ád byl schválen i pro akademický rok 
2009/2010.“ 

 
Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Stipendijní �ád byl schválen pro akademický rok 2009/2010. 
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Bod  6 . Metodika  d�lení rozpo�tu na P�F UP 
 
P�edsedkyn� senátu doc. I. Smolová p�edložila dokument Metoda d�lení finan�ních prost�edk� na 
P�F UP v Olomouci, na jehož tvorb� se podíleli d�kan prof. J. Šev�ík, prod�kan prof. T. Opatrný, 
místop�edseda AS P�F UP dr. M. Jukl a tajemník fakulty dr. P. Velecký. Vytvo�ená metodika je pln� 
v souladu se schválenou metodikou d�lení finan�ních prost�edk� rozpo�tu fakulty v letošním roce. 
K tomuto dokumentu prob�hla diskuse. Schválený dokument bude p�ílohou zápisu jednání AS P�F 
UP. P�ed schvalováním rozpo�tu na další kalendá�ní rok bude formou usnesení AS P�F UP d�kan 
P�F UP požádán, aby návrh rozpo�tu p�ipravil v souladu se schválenou metodikou.  
 
Hlasování 6 

 Hlasování 6: „Schvaluji p�edložený dokument Metoda d�lení finan�ních prost�edk� na P�F UP  v 
Olomouci. 

 
Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Byl schválen dokument Metoda d�lení finan�ních prost�edk� na P�F UP v Olomouci. 

 

Bod  7 . Evaluace 
 
P�ed zasedáním AS P�F  UP prob�hla sch�zka d�kana prof. J. Šev�íka a  p�edsedkyn� AS P�F UP 
doc. I. Smolové se zástupci studentské komory. P�edsedkyn� vyzvala dr. T. Fürsta, aby shrnul 
informace z jednání. Dr. T. Fürst konstatoval, že výsledkem diskuse je priorita podpory evaluací 
výuky na fakult� a s ohledem na možnosti vychází doporu�ení pokusit se ješt� jednou evaluovat 
p�es STAG.  Dr. T. Fürst požádal o spolupráci p�i vytvo�ení nové podoby evalua�ního dotazníku, 
v první fázi se bude jednat o monitoring sou�asného stavu, kdy požádal o oslovení akademických 
pracovník� o zaslání vlastních evalua�ních dotazník� (do 15. 6. 2009), jako inspirace pro tvorbu nové 
podoby evalua�ních otázek. Následn� bude z t�chto dotazník� sestaven jednotný dotazník, který by 
se po dopracování použijl pro hodnocení následujícího zimního semestru akademického roku 
2009/2010.  
P�edsedkyn� AS P�F UP požádala doc. J. Talašovou, aby p�edstavila navržený model hodnocení 
akademických pracovník� na P�F UP v Olomouci. Základní charakteristiky navrženého modelu: 

- Akademi�tí pracovníci jsou hodnoceni za práci vykonanou v daném kalendá�ním roce.  
- R�zné nároky jsou p�itom kladeny na odborné asistenty, docenty a profesory.  
- Hodnocení je rozd�leno na pedagogickou �innost, v�deckovýzkumnou �innost a  organiza�ní 

�innost.  
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Následn� prob�hla diskuse, ve které se hodnotily jednotlivé priority hodnocení. 
 
Bod  8 . R�zné 
a) Projekty v�dy a výzkumu  
Prod�kan prof. I. Frébort informoval o podaných projektech VaVpI, podány byly projekty: projekt 
Regionální centrum pokro�ilých technologií a materiál�, koordinátor projektu prof. M. Mašlá� a 
projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zem�d�lský výzkum, koordinátor projektu 
prof. I. Frébort. 
 
b) AS UP v Olomouci vyhlásil volby rektora na další volební období. 
Dle pokyn� MŠMT �R, které stanoví termín na volbu rektora do 31. 10. 2009, byly AS UP vyhlášeny 
volby rektor UP v Olomouci. Informace o harmonogramu voleb jsou dostupné na www.upol.cz, na 
stránkách AS UP.  
P�edseda AS UP doc. R. Kubínek informoval, že do 4. 9. 2009 se mohou podávat návrhy, 23. 9. 2009 
je první jednání s navrženými kandidáty p�ed �leny AS UP a 30. 9. 2009 bude prezentace navržených 
kandidát� na funkci rektora p�ed akademickou obcí UP v aule PF UP.  Koordinátorem voleb je doc. 
E. Sovová. 
  
c) Volba d�kana P�F UP  
P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová informovala, že volby kandidáta na d�kana P�F UP budou 
vyhlášeny na zasedání AS P�F UP  dne 7. 10. 2009 a termín volby bude stanoven na  2. 12. 2009. 
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Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 27. kv�tna 2009 

� Došlo ke zm�n� složení AS P�F UP. Po rezignaci místop�edsedy AS P�F UP za studenty 
Jakuba �erneka ke dni 16. 4. 2009, byl jako nový �len AS P�F UP delegován první 
náhradník Lukáš Hulec.  Novou místop�edsedkyní AS P�F UP za studentskou komoru 
se stala Pavla Dudková. 

 
� Na návrh VPRO Matematika s informatikou, p�ijatý na zasedání VPRO dne 5. 5. 2009 a 

dopln�ný prod�kanem doc. J. Molnárem o obor Biologie s ekologií, p�edložil d�kan P�F 
UP prof. J. Šev�ík AS P�F UP návrh na zm�nu názvu oboru matematika s informatikou a 
biologie s ekologií.  AS P�F UP schválil zm�nu názvu oboru matematika s informatikou 
na „matematika a informatika“ a oboru biologie s ekologií na „biologie a ekologie“ a v 
�lánku 3 odst. 2 P�ílohy �. I Statutu P�F UP – Organiza�ní �ád P�F UP se analogicky 
název oboru „matematika s informatikou“ se m�ní na „matematika a informatika“, 
„biologie s ekologií“ se m�ní na „biologie a ekologie“. 

 
� AS P�F schválil Podmínky pro p�ijímací �ízení na P�F UP pro akademický rok 

2010/2011. 
 
� AS P�F UP schválil zm�nu ve Stipendijním �ádu, která se týká možnosti p�iznání 

stipendia ve výši 1.000,- K� m�sí�n� na základ� žádosti studenta �ádného prezen�ního 
doktorského studia staršího 26 let, za n�hož není plátcem zdravotního pojišt�ní stát a 
nemá-li vlastní p�íjem, z n�hož by byl povinen platit zdravotní pojišt�ní. Stipendijní �ád 
se schválenou úpravou byl schválen i pro akademický rok 2009/2010.  

 
� AS P�F UP schválil Metodiku d�lení finan�ních prost�edk� na P�F UP. Vytvo�ená 

metodika je pln� v souladu se schválenou metodikou d�lení finan�ních prost�edk� 
rozpo�tu P�F UP v letošním roce. Schválený dokument je p�ílohou zápisu jednání AS P�F 
UP. P�ed schvalováním rozpo�tu na další kalendá�ní rok bude formou usnesení AS P�F 
UP d�kan P�F UP požádán, aby návrh rozpo�tu p�ipravil v souladu se schválenou 
metodikou.  

 
� Diskutovaným tématem byla otázka evaluací, které jsou jednou z priorit AS P�F UP. 

Z pracovního setkání vedení fakulty se studentskou komorou AS P�F UP vychází 
doporu�ení pokusit se ješt� jednou evaluovat p�es STAG.  Návrh nového evalua�ního 
dotazníku p�ipraví dr. T. Fürst, využit bude pro hodnocení následujícího zimního 
semestru akademického roku 2009/2010. Doc. J. Talašová p�edstavila navržený model 
hodnocení akademických pracovník� na P�F UP v Olomouci. 



 

t�. Svobody 26, 771 46 Olomouc, tel.: +420–585634009 (sekretariát d�kana), +420-585634511 (p�edsedkyn� AS P�F UP), fax +420–585225737 

 

���������	
�	�	����
�
�������

	����� ����
�����
�� !"�"#$����%
&��'(�)
�� 

 

 
 
P�íští jednání AS P�F:   7. �íjna 2009 ve 13. hodin v zasedací místnosti d�kanátu P�F UP 
v Olomouci na nové budov�. 
 

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

Usnesení AS P�F UP dne 27. kv�tna 2009 

� Novým �lenem AS P�F UP se stal po rezignaci Jakuba �erneka ke dni 16. 4. 2009 první 
náhradník Lukáš Hulec.  Novou místop�edsedkyní AS P�F UP za studentskou komoru 
se stala Pavla Dudková. 

 
� AS P�F UP schválil zm�nu názvu oboru matematika s informatikou na „matematika a 

informatika“ a oboru biologie s ekologií na „biologie a ekologie“ a v �lánku 3 odst. 2 
P�ílohy �. I Statutu P�F UP – Organiza�ní �ád P�F UP se analogicky název oboru 
„matematika s informatikou“ se m�ní na „matematika a informatika“, „biologie 
s ekologií“ se m�ní na „biologie a ekologie“. 

 
� AS P�F schválil Podmínky pro p�ijímací �ízení na P�F UP pro akademický rok 

2010/2011. 
 
� AS P�F UP schválil zm�nu ve Stipendijním �ádu, která se týká možnosti p�iznání 

stipendia ve výši 1.000,- K� m�sí�n� na základ� žádosti studenta �ádného prezen�ního 
doktorského studia staršího 26 let, za n�hož není plátcem zdravotního pojišt�ní stát a 
nemá-li vlastní p�íjem, z n�hož by byl povinen platit zdravotní pojišt�ní. Stipendijní �ád 
se schválenou úpravou byl schválen i pro akademický rok 2009/2010.  

 
� AS P�F UP schválil Metodiku d�lení finan�ních prost�edk� na P�F UP. Vytvo�ená 

metodika je pln� v souladu se schválenou metodikou d�lení finan�ních prost�edk� 
rozpo�tu P�F UP v letošním roce. Schválený dokument je p�ílohou zápisu jednání AS P�F 
UP. P�ed schvalováním rozpo�tu na další kalendá�ní rok bude formou usnesení AS P�F 
UP d�kan P�F UP požádán, aby návrh rozpo�tu p�ipravil v souladu se schválenou 
metodikou.  

 
 


