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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 9 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  7. října 2009 
 
 

Přítomni: 
14 členů AS PřF, 
děkan : prof. J. Ševčík 
proděkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár 
 
omluveni: M. Fňukal, R. Kubínek, K. Tillová, L. Mařincová, P. Dudková, L. Hulec 

 
 
Zasedání zahájila a řídila předsedkyně AS PřF  doc. I. Smolová. 
 
Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 27. května 2009 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 27. května 2009 byl bez připomínek jednohlasně 
schválen. 

 

 

Bod 2. Informace z rady vysokých škol 

 
Proděkan T. Opatrný informoval o jednání předsednictva Rady vysokých škol, které zasedalo 

17. 9. 2009. Hostem byl náměstek ministryně školství prof. Růžička, který informoval o aktuální 
finanční situaci VŠ. Diskuse se vedla o situaci s financováním výzkumu a metodice hodnocení 
výzkumu. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Rady VŠ (www.radavs.cz), důležitá 
usnesení či zápisy zasílá proděkan T. Opatrný senátorům elektronicky. 
 
 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 27. května 2009. 
2. Informace z Rady vysokých škol (prof. Opatrný). 
3. Celoživotní vzdělávání (doc. Molnár). 
4. Hlasování per rollam, informace o změně Statutu PřF UP. 
5. Projekty OP V a VpI (prof. Frébort). 
6. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana PřF UP. 
7. Různé. 
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Bod 3. Celoživotní vzdělávání 

 
Proděkan J. Molnár přednesl požadavek na zpoplatnění Celoživotního vzdělávání na PřF UP. 

Navrhl, aby vzhledem k obsahu a administrativní náročnosti studia došlo k jeho zpoplatnění ve výši 
5.000,- Kč za celou dobu studia. Před hlasováním byl AS PřF UP seznámen se stávajícími 
podmínkami studia v rámci Celoživotního vzdělávání na PřF UP. Finanční náklady přináší zejména 
placené praxe, placená výuka a zabezpečení státních závěrečných zkoušek. V rámci diskuse bylo 
rozhodnuto, že bude hlasování rozděleno na dvě části: souhlas s placenou formou a následně o 
stanovení výše poplatku. 
 
Hlasování 1 
 
Hlasování 1: „Souhlasím, aby bylo Celoživotní vzdělávání na PřF UP zpoplatněno.“ 

 

Výsledek hlasování:  

� pro 12 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Závěr hlasování: Celoživotní vzdělávání bude na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci počínaje 7. 
říjnem 2009 zpoplatněno. 

 

Následně proběhla  diskuse o výši poplatku  a způsobu platby. Byl podán návrh na výši 
poplatku 5000,- Kč celkově za celou dobu studia.  Dále byly diskutovány návrhy, zda platbu 
realizovat jako jednorázovou nebo rozdělenou na zápisné a doplatek uhrazený při ukončení studia. 
Vzhledem k náročnosti administrativy se senát usnesl, že tuto problematiku nechá zcela 
v kompetenci proděkana pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. Hlasování proběhlo pouze o 
výši poplatku.   

 
Hlasování 2 
 
Hlasování 2: „Souhlasím s navrženou částkou 5.000,- Kč zpoplatňující Celoživotní vzdělávání na 

PřF UP. Jedná je o částku stanovenou za celou dobu studia.“ 

 

Výsledek hlasování:  

� pro 11 
� proti 1 
� zdržel se 1 

 

Závěr hlasování: Celoživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci bude zpoplatněno 
částkou 5000, - Kč. Částka je stanovena  za celou dobu studia a nabývá účinnosti dnem schválení AS 
PřF UP (tj.  7. října 2009). 
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Bod  4.  Hlasování per rollam, změna Statutu PřF UP 

 

Předsedkyně AS PřF doc. I. Smolová informovala o výsledcích hlasování per rollam, které se 
týkalo změny Statutu PřF UP v souvislosti se změnou sídla PřF UP z třídy Svobody 26 na třídu 17. 
listopadu 12. Hlasováním per rollam, které proběhlo od 10. 9. 2009 do 15. 9. 2009 byla změna 
schválena. Pro návrh se vyslovilo 15 senátorů, 6 se zdrželo hlasování. Návrh byl postoupen AS UP, 
který návrh projednal v legislativní komisi a následně na svém zasedání dne 23. 9. 2009 schválil 
návrh změny Statutu PřF UP v předloženém znění (AS UP předložila doc. I. Smolová). 
 
 
Bod  5.  Projekty OP V a Vpl 

 

Proděkan I. Frébort představil aktuální vývoj projektů podaných v rámci operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který je jedním z významných operačních 
programů přispívající k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní 
ekonomiku.  Celkem bylo v ČR podáno 48 projektů, ze kterých bylo podle výběrového klíče vybráno 
8 projektů, mezi kterými je i projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologie a zemědělský 
výzkum předložený PřF UP, který postoupil přes aplikační i mezinárodní panel. Druhý předkládaný 
projekt Regionální centrum pokročilých technologií, prozatím nepřijatý v první výzvě, se bude 
ucházet o přijetí ve 2. výzvě OP VaVpI, která bude vyhlášena 30. listopadu 2009.  Předsedkyně AS 
PřF doc. I. Smolová poděkovala jménem svým i celého senátu proděkanu I. Frébortovi  za koordinaci 
projektů a ocenila práci spojenou s přípravou projektové žádosti.  
 
 
Bod  6 . Vyhlášení voleb kandidáta na děkana PřF UP 

 

Předsedkyně AS PřF  seznámila členy AS s postupem při volbě kandidáta na funkci děkana, 
kterou stanoví Volební a jednací řád AS PřF UP (čl. 8b Volba kandidáta na funkci děkana). AS má 
povinnost vyhlásit volbu děkana nejméně 3 měsíce před uplynutím funkčního období současného 
děkana. Před zasedáním akademického senátu doc. I. Smolová spolu s dr. M. Juklem sestavili návrh 
harmonogramu voleb kandidáta na děkana PřF UP vyplývající  z jednacího řádu AS PřF UP. 
 
Návrh harmonogramu voleb: 
• uzávěrka návrhů na kandidáty: pondělí 9. 11. 2009, 12.00 hodin 
• ověření souhlasu navrhovaných kandidátů: do 13. 11. 2009 
• zveřejnění kandidátní listiny: pondělí 16. 11. 2009 
• představení kandidátů: shromáždění akademické obce: středa 25. 11. 2009 
• volba kandidáta na děkana v AS PřF UP: středa 2. 12. 2009 
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Hlasování 3 
 

Hlasování 3: „Souhlasím s navrženým vyhlášením voleb kandidáta na děkana PřF UP na období 

2010 - 2014 “ 

 

Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: AS PřF souhlasí s vyhlášením voleb kandidáta na děkana PřF UP na funkční období 
2010 – 2014. 
 

Součástí zveřejněného harmonogramu bude žádost AS PřF členům akademické obce PřF o 
podávání písemných návrhů kandidátů. Bližší informace o způsobu předložení návrhu bude 
zveřejněna na úřední desce fakulty. Následně bylo přistoupeno k volbě  volební komise. 
Navrženými členy volební komise byli dr. M. Jukl a doc. L. Luhová, za studentskou komoru byl 
navržen V. Nepožitek.   

 
 

 Hlasování 4 
 

Hlasování 4: „Souhlasím s tím, aby volební komise pro volbu kandidáta na děkana PřF UP 

pracovala ve složení dr. M. Jukl, doc. L. Luhová a V. Nepožitek.“ 

 

Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Volební komise ve složení dr. M. Jukl, doc. L. Luhová a V. Nepožitek byla schválena. 
 

Dle časového harmonogramu byla navržen termín pro předkládání návrhů kandidátů na 
děkana PřF UP do 9. 11. 2009, do 12:00 hodin. Písemné návrhy kandidátů budou adresovány 
předsedkyni AS PřF UP, která je předá předsedovi volební komise. Přesný postup předkládání 
návrhů vypracuje předseda volební komise dr. M. Jukl. 
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Hlasování 5 
Hlasování 5: „Souhlasím se stanovením termínu pro předkládání návrhů kandidátů na děkana PřF 

UP do 12.00 hodin dne 9. 11. 2009.“ 

 

Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Termín pro předkládání návrhů na kandidátů na děkana PřF UP byl stanoven do 
pondělí dne 9. 11. 2009, 12:00 hodin. 
 

 

Hlasování 6 
 Hlasování 6: „Souhlasím, aby volba kandidáta na děkana PřF UP proběhla dne 2. 12. 2009.“ 

 

Výsledek hlasování:  

� pro 14 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Volba kandidáta na děkana PřF UP proběhne dne 2. 12. 2009. 

 

Bod  7 . Různé 

 

a) Nová budova PřF UP na Envelopě 

Děkan prof. J. Ševčík požádal o trpělivost s novou budovou. V průběhu zimního semestru se 
postupně budou odstraňovat závady (na vrátnici je k dispozici kniha závad).   

 
b) Knihovna PřF UP v nové budově 

Předsedkyně AS PřF informovala o připomínkách ze stran studentů i akademických pracovníků, 
které se týkají provozu knihovny v nové budově PřF UP. V této záležitosti kontaktovala dr. S. 
Riegra, který přislíbil, že knihovna bude v prozatímním provozu od příštího týdne, tj. od 12. 10. 
2009. Dr. Rieger byl pozván na další zasedání AS PřF, kde bude senát informoval o režimu 
knihovny v nové budově fakulty. 
 

c) Dostupnost areálu v Holici 

Po jednáních s DP města Olomouce se podařilo zlepšit dostupnost areálu v Holici. Byla rozšířena 
autobusová linka číslo 13, která jezdí na trase hlavní nádraží – areál Šlechtitelů v Holici. Před 
novou budovou PřF lze využívat zastávky tř. 17. listopadu (případně Envelopa) a doba jízdy do 
areálu Šlechtitelů v Holici je 12 minut. 
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d) Studijní a zkušební řád 

Dle připomínek senátů jednotlivých fakult byla vedením UP ustanovena komise pro vypracování 
nového Studijního a zkušebního řádu ve složení  prorektor M. Chráska, dr. S. Horák z FTK a dr. 
F. Ščerba z PF UP.  

 
e) Webové stránky AS PřF UP 

Po rezignaci J. Černeka na členství v AS PřF UP nejsou aktualizovány webové stránky AS. 
Předsedkyně AS PřF UP požádala členy z řad informatiků a geoinformatiků, aby se aktualizace 
webových stránek ujali. Novými správci webových stránek se stali dr. V. Pechanec a V. 
Nepožitek. 

 
f) Počítačová učebna 

Na dotaz studentů k volně přístupné počítačové učebně, sdělil děkan prof. J. Ševčík, že bude 
zřízena v prostoru před knihovnou PřF v 6. patře nové budovy. Předpoklad zprovoznění je 
v únoru 2010.  

 
g) Zápisy studentů do 1. ročníků 

 Ing. Dobešová přednesla připomínku, která se týká zápisů studentů 1. ročníků, kdy zápis 
realizovaný koncem srpna či počátkem září znevýhodňuje studenty naší fakulty v konkurenci 
s jinými školami, kde zápisy probíhají dříve. Jedná se často o kvalitní studenty, kteří jsou přijati 
na více vysokých škol a při výběru školy, na kterou nastoupí volí možnost co nejrychlejšího 
zápisu. Proděkan pro studijní záležitosti byl pověřen ověřit možnost dřívějšího zápisu a učinit 
vše potřebné k tomu, aby pro akademický rok 2010/2011 byla možnost dřívějšího zápisu 
zrealizována. 

 
h) Zápisy studentů do vyšších ročníků 

V souvislosti se zápisem studentů byla vznesena připomínka J. Macháčka k nutnosti fyzické 
přítomnosti při zápisu do vyšších ročníků. S ohledem na snahu maximálně využívat STAG bylo 
doporučeno zapisovat studenty do vyšších ročníků elektronicky. O zabezpečení této formy 
zápisu  byl požádán proděkan J. Molnár.  
 

i) Protipožární řád 

Dr. Pechanec požádal o informaci ohledně protipožárních předpisů na třídě Svobody 26 a jejich 
aktualizaci v souvislosti se změnou režimu a přítomností dvou fakult v jedné budově. 
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Závěry z jednání AS PřF UP dne 7. října 2009 

� AS PřF  se na svém zasedání usnesl na zpoplatnění Celoživotního vzdělávání počínaje 
dnem 7. října 2009 ve výši 5.000,- Kč za celou dobu studia. Forma úhrady (časové 
rozvržení) je plně v kompetenci proděkana pro studijní, sociální a pedagogické z 
záležitosti.  

 
� AS PřF UP vyhlásil volby kandidáta na děkana PřF UP pro funkční období let 2010 – 

2014, zvolil volební komisi a projednal a schválil harmonogram voleb. Volební komise 
pro volbu kandidáta na děkana PřF UP bude pracovat ve složení: dr. M. Jukl, doc. L. 
Luhová a V. Nepožitek 
Schválený harmonogram voleb: 

• uzávěrka návrhů na kandidáty: pondělí 9. 11. 2009, 12.00 hodin 
• ověření souhlasu navrhovaných kandidátů: do 13. 11. 2009 
• zveřejnění kandidátní listiny: pondělí 16. 11. 2009 
• představení kandidátů: shromáždění akademické obce: středa 25. 11. 2009 
• volba kandidáta na děkana v AS PřF UP: středa 2. 12. 2009 

 
� V kategorii různé byly diskutovány studijní záležitosti, připomínky se týkaly: provozu 

knihovny, počítačové učebny pro studenty v nové budově, dostupnosti areálu v Holici, 
možného dřívějšího zápisu studentů do 1. ročníku a možnosti pouze elektronického 
zápisu přes STAG u studentů vyšších ročníků.  
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Příští jednání AS PřF:   11.  listopadu 2009 ve 13. hodin v zasedací místnosti děkanátu PřF UP 

tř. 17. listopadu  12, Olomouc. 
 

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 
 
Schválila:  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., předsedkyně Akademického senátu PřF 

 

Usnesení z jednání AS PřF UP dne 7. října 2009 

� AS PřF  se na svém zasedání usnesl na zpoplatnění Celoživotního vzdělávání počínaje 
dnem 7. října 2009 ve výši 5.000,- Kč za celou dobu studia. Forma úhrady (časové 
rozvržení) je plně v kompetenci proděkana pro studijní, sociální a pedagogické z 
záležitosti.  

 
� AS PřF UP vyhlásil volby kandidáta na děkana PřF UP pro funkční období let 2010 – 

2014, zvolil volební komisi a projednal a schválil harmonogram voleb. Volebni komise 
pro volbu kandidáta na děkana PřF UP bude pracovat ve složení: dr. M. Jukl, doc. L. 
Luhová, V. Nepožitek 
Schválený harmonogram voleb: 

• uzávěrka návrhů na kandidáty: pondělí 9. 11. 2009, 12.00 hodin 
• ověření souhlasu navrhovaných kandidátů: do 13. 11. 2009 
• zveřejnění kandidátní listiny: pondělí 16. 11. 2009 
• představení kandidátů: shromáždění akademické obce: středa 25. 11. 2009 
• volba kandidáta na děkana v AS PřF UP: středa 2. 12. 2009 

 
 


