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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 10 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  11. listopadu 2009 
 
 
Přítomni: 
17 členů AS PřF, 
děkan : prof. J. Ševčík 
proděkani : prof. I. Frébort, doc. E. Tesaříková, doc. J. Molnár 
hosté : D. Gronychová, dr. R. Vrzal 
omluveni: P. Dudková, L. Mařincová, dr. V. Pechanec, dr. M. Sedlářová  
 

 
 
Zasedání zahájila a řídila předsedkyně AS PřF  doc. I. Smolová. 
V úvodu zasedání AS PřF UP byla dr. R. Vrzalovi předána bronzová plaketa dr. J. Janského. 
 
Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 7. října 2009 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 7. října 2009 byl bez připomínek jednohlasně schválen. 

 
 
Bod 2. Informace o aktuálním stavu knihovny na nové budově PřF UP 

 
Na základě připomínek týkajících se provozu knihovny v nové budově PřF adresovaných AS 

PřF UP, byl vedoucí knihovny RNDr. Svatopluk Rieger, CSc. požádán o účast na zasedání AS, 
protože se však z důvodu účasti na konferenci zasedání nemohl zúčastnit, zaslal vyjádření, které 
přednesla předsedkyně AS PřF UP doc. I. Smolová. Dle sdělení dr. Riegra zahájila knihovna dnem 9. 
11. 2009 provoz s následující otvírací dobou: pondělí – středa: 8-18 hodin, čtvrtek: 8-15 hodin a pátek: 
8-14 hodin. Ve volném výběru jsou zastoupeny všechny fakultní obory včetně všeobecností 
(slovníky, encyklopedie). Plně jsou zpracovány obory matematika, fyzika a vědy o Zemi. Zbývá ještě 
zpracovat knihy oborů chemie a optika, jejichž fond je ještě zčásti na katedrách. Zpracování provádí 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 7. října 2009. 
2. Knihovna v nové budově PřF UP. 
3. Rigorózní řízení na PřF UP (doc. J. Molnár). 
4. Nový systém výpočtu Specifického výzkumu. 
5. Informace o volbách kandidáta na děkana PřF UP.  
6. Různé. 
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pracovníci knihovny průběžně podle kapacitních možností. Časopisecký fond (kromě aktuálních 
čísel) je zatím nedostupný, neboť chybí mobiliář na jeho uskladnění. O délce výpůjček (a nejen o ní) 
se bude hovořit 13. listopadu 2009 od 13 hodin na besedě, kterou inicioval prof. T. Opatrný, účast 
přislíbil pan děkan a ředitelka KUP dr. D. Lošťáková. Dr. S. Rieger bude pozván znovu na další 
zasedání AS PřF UP. 
 
 
Bod 3. Rigorózní řízení na PřF UP 

S ohledem na řízení, které probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni se předsedkyně doc. I. 
Smolová  a  místopředseda dr. M. Jukl rozhodli zařadit na zasedání AS PřF UP bod Rigorózní řízení. 
Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti doc. J. Molnár byl požádán, aby AS PřF UP 
informoval o způsobu průběhu rigorózních řízení na PřF UP, včetně informace o počtech 
realizovaných rigorózních řízení na fakultě. Proděkan J. Molnár o rigorózním řízení uvedl, že se řídí 
Řádem rigorózního řízení, který je platný pro celou UP. Komise jednotlivých akreditovaných oborů 
schvaluje Vědecká rada PřF UP, stávající komise byly schváleny na zasedání Vědecké rady dne 12. 
března 2008. Následně byl vypracován Stručný popis kroků pro rigorózní řízení na PřF UP 
v Olomouci s platností od 1. července 2008, který je zveřejněn na stránkách  PřF UP. Rigorózních 
řízení se realizuje v průměru 20 za rok a rigorózní práce jsou archivovány v archivu PřF UP dle 
Archivního a spisového řádu. Na posledním jednání pedagogické komise se rozhodlo, že i toto řízení 
bude zařazeno do STAGu  a bude k němu vypracována samostatná směrnice.   
 
 
Bod  4.  Nový systém výpočtu Specifického výzkumu 
 

Na jednání AS PřF UP byl zařazen bod o aktuálním stavu nového systému výpočtu 
Specifického výzkumu. Vzhledem k tomu, že se prof. T. Opatrný se nemohl ze služebních důvodů 
tohoto jednání zúčastnit, proto k této problematice promluvil děkan prof. J. Ševčík.  Členové AS PřF 
UP byli seznámeni s filozofií nového systému a stavu realizace v podmínkách UP, kdy je vytvářena 
Směrnice rektora, na jejíž tvorbě se za PřF UP podílel prof. T. Opatrný. Vzhledem k tomu, že tento 
materiál nebyl ještě rektorátem předložen do AS UP, mělo sdělení pouze informativní charakter a 
následně proběhla diskuse. Tématem diskuse byl způsob dělení prostředků určených na specifický 
výzkum na UP i PřF UP, představy o formách vnitřní grantové soutěže a podílu zastoupení studentů 
v projektech. 
 
 
Bod  5.  Informace o volbách kandidáta na děkana PřF UP 
 

Na minulém AS PřF UP byly vyhlášeny volby na kandidáta na děkana PřF UP a byla 
ustavena volební komise. Předseda volební komise dr. M. Jukl informoval o aktuálním stavu návrhů 
na kandidáty na děkana a průběhu příprav voleb. Dr. M. Jukl sdělil, že volební komise obdržela 
prostřednictvím AS PřF UP celkem tři návrhy na kandidáta na děkana. Jsou to doc. J. Molnár, prof. 
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B. Šarapatka a prof. J. Ševčík. S navrženými uchazeči bylo osobně projednáno zda chtějí kandidovat 
na děkana PřF UP, navržení kandidáti se písemně vyjádřili a to následujícím způsobem, doc. J. 
Molnár s kandidaturou nesouhlasí, prof. B. Šarapatka souhlasí a prof. J. Ševčík souhlasí. V souladu 
s Volebním a jednacím řádem AS PřF UP sestavila volební komise abecední seznam kandidátů na 
volební lístek, tj. v pořadí prof. B. Šarapatka a prof. J. Ševčík. Volba kandidáta na děkana proběhne 2. 
prosince 2009. Ve schváleném harmonogramu volby děkana na zasedání AS PřF UP dne 7. 10. 2009 
byl stanoven termín představení kandidátů před akademickou obcí na den 25. 11. 2009. S ohledem 
na zahraniční služební cestu jednoho s navržených kandidátů prof. B. Šarapatky volební komise 
navrhla posunout termín představení na kandidáta děkana PřF UP na 1. prosince 2009 ve 13 hodin 
v aule nové budovy PřF UP. 
 
Hlasování 1  

 Hlasování 1: „Souhlasím, aby termín představení uchazečů na kandidáta děkana PřF UP proběhlo 
dne 1. prosince 2009 ve 13 hodin v aule nové budovy PřF UP v Olomouci.“ 

Výsledek hlasování:  

� pro 17 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Představení uchazečů kandidátů na děkana PřF UP proběhne dne 1. prosince 2009 ve 

13 hodin v aule nové budovy PřF UP v Olomouci. 

 

Bod  6 . Různé 
 
a) Žádost o čerpání finančních prostředků z účtu veřejné sbírky 

Žádost o způsobu čerpání (rozdělení) finančních prostředků ze speciálního účtu zřízeného 
v rámci veřejné sbírky na podporu plnohodnotného studia hendikepovaných studentů PřF UP 
předložila AS PřF UP Ing. D. Zlámalová. Z důvodu nepřítomnosti Ing. D. Zlámalové vysvětlila 
podrobnosti Mgr. D. Petrželová. Ke dni 11. 11. 2009 je konečný zůstatek na účtu 86.521,- Kč a 
návrh na rozdělení vychází z individuálních potřeb hendikepovaných studentů, které jsou 
následující: zakoupení notebooku pro bc. Z. Mullera (20 tis. Kč), pacmate nebo NB s mluvícím 
SW pro L. Otahala (60 tis. Kč) a přídavná zařízení k invalidnímu vozíku (náhradní kola 
invalidního vozíku) pro Mgr. J. Šírovou (15,4 tis. Kč). Po diskusi byla navržena úprava návrhu 
následujícím způsobem: Mgr. Z. Muller obdrží notebook z rozvojového projektu pro 
hendikepované studenty (projekt doc. L. Luhové), pro L. Otáhala bude uvolněno 60 tis. Kč a pro 
Mgr. J. Šírovou 16 tis. Kč. Zbývající prostředky zůstanou na účtu a sbírka bude otevřena i nadále.  
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Hlasování 2 

Hlasování 2: „Souhlasím, s tím, aby ze speciálního účtu zřízeného v rámci veřejné sbírky byly 
uvolněny finanční prostředky pro L. Otáhala na PACMATE nebo NB s mluvícím SW ve výši 
60 tis. Kč a  pro Mgr. J. Šírovou na přídavná zařízení k invalidnímu vozíku ve výši 16 tis. Kč.“  

Výsledek hlasování:  

� pro 17 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Ze speciálního účtu zřízeného v rámci veřejné sbírky na podporu 
plnohodnotného studia hendikepovaných studentů PřF UP bude poskytnuto 60 tis. Kč pro L. 
Otáhala (na PACMATE nebo NB s mluvícím SW ) a 16 tis. Kč pro Mgr. J. Šírovou (na přídavná 
zařízení k invalidnímu vozíku). 

 
b) Návrh na člena Etické komise UP v Olomouci 

Děkan J. Ševčík předložil AS PřF UP návrh na člena Etické komise UP za PřF UP. Navrženým 
členem je prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr. h. c. z katedry matematické analýzy a 
aplikací matematiky a prvním náhradníkem prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti. Navrženého prof. L. Kubáčka AS PřF UP 
představila doc. E. Tesaříková a závěrem ho jednoznačně doporučila. 

 
Hlasování 3 

 Hlasování 3: „Souhlasím s tím, aby prof. L. Kubáček zastupoval PřF UP v Etické komisi UP             
v Olomouci a prvním náhradníkem byl prof. T. Opatrný “ 

Výsledek hlasování:  

� pro 17 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Akademický senát PřF UP navrhuje za člena Etické komise UP v Olomouci jako 
zástupce PřF UP prof. L. Kubáčka a jako prvního náhradníka prof. T. Opatrného. 

 
c) Webové stránky AS PřF UP 

Nový správce webových stránek AS PřF UP V. Nepožitek informoval o stavu úpravy, doplnění a 
aktualizaci webových stránek Akademického senátu. Sdělili, že se  na úkolu pracuje a v nejbližší 
době budou stránky dokončeny. 
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d) Bezpečnost a parkování v areálu Šlechtitelů v Holici 
Doc. L. Luhová přednesla připomínky k provozu v areálu Šlechtitelů v Holici, jednalo se o 
bezpečnost v areálu, kdy se hromadí krádeže ze zaparkovaných aut. ke zlepšení situace by 
mohlo přispět osvětlení parkoviště i celého areálu, instalace a využití kamerového systému a 
obnovení funkce vrátného, který by byl zároveň pověřen přebíráním poštovních zásilek. 
V dalším bodě měla připomínku doc. Luhová k parkování a provozu areálu v Holici. Další 
připomínka se týkala možnosti parkování, kdy stávající kapacita již potřebám areálu nevyhovuje 
a doporučeno bylo vytvoření parkovacích karet na evidenční čísla (SPZ) aut pracovníků PřF UP. 
K diskusi byla přednesena otázka aktualizace požárních hlídek a bylo doporučeno zrealizovat 
cvičný požární poplach.  

 
e) Nový návrh modelu hodnocení akademických pracovníků 

Doc. J. Talašová předložila stručný text  charakterizující nový návrh modelu hodnocení 
akademických pracovníků, který zohledňuje připomínky k předchozímu návrhu přednesenému 
na květnovém zasedání AS PřF UP.  Předložený materiál měl informativní charakter a členové 
AS PřF UP byli seznámeni s filozofií návrhu. Byl přednesen návrh, aby byl model na jednom 
z pracovišť otestován. Doc. R. Kubínek nabídl pro testování modelu Katedru experimentální 
fyziky, která zahrnuje oddělení výzkumná i spíše pedagogická a lze tak získat ucelenou 
představu o chování modelu.  
 

f) Nová budova PřF UP 
Členové AS PřF UP přednesli některé připomínky, které se týkaly fungování a provozu nové 
budovy PřF UP. Jednalo se o neupravenost chodníčků, které znesnadňují pohyb zejména 
vozíčkářům, vznikající vodní plochy po intenzivnějších srážkách na prostranství před budovou, 
znečištění terasy a prostoru před vchodem kuřáky či problémy s fungováním  techniky 
v některých učebnách.  Děkan prof. J. Ševčík a proděkanka doc. E. Tesaříkovou informovali o 
aktuálním stavu výběrového řízení na mobiliář a vysvětlili příčiny nedokončení některých 
dokončovacích prací v souvislosti s krácením rozpočtu stavby. 
 

g) Studijní záležitosti 
Diskutována byla možnost posunu termínu zápisu studentů 1. ročníků a možnost pouze 
elektronického zápisu do vyšších ročníků. Vedoucí studijního oddělení D. Gronychová přislíbila 
pouze elektronickou formu zápisu studentů vyšších ročníků a navrhla řešení, kdy studenti po 
ukončení všech studijních povinností odevzdají index a v průběhu letních měsíců referentky 
studijního oddělení vše připraví tak, by si student mohl v případě, že má vše v pořádku, složku 
pouze vyzvednout a měl v ní všechny potřebné dokumenty.  
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Závěry z jednání AS PřF UP dne 11. listopadu 2009 

� AS PřF  byl informován o provozu knihovny v nové budově PřF UP a struktuře 
knihovního a časopiseckého fondu v knihovně.   

 
� As PřF UP byl informován a způsobu realizace Rigorózních řízení na PřF UP. Vše 

probíhá v souladu s platným Rigorózním řádem, aktuálně platné komise byly schváleny 
na zasedání Vědecké rady PřF UP dne  

 
� Děkan PřF UP prof. J. Ševčík informoval o aktuálním stavu nového systému výpočtu 

Specifického výzkumu na UP a následně proběhla diskuse ke způsobu realizace na 
Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.  

 
� Předseda volební komise dr. M. Jukl informoval o aktuálním stavu průběhu voleb 

kandidáta na děkana PřF UP. Akademickou obcí byly navrženi 3 kandidáti: doc. J. 
Molnár, prof. B. Šarapatka a prof. J. Ševčík. Navržení kandidáti se písemně vyjádřili a to 
následujícím způsobem, doc. J. Molnár s kandidaturou nesouhlasí, prof. B. Šarapatka 
souhlasí a prof. J. Ševčík souhlasí. Volba kandidáta na děkana proběhne 2. prosince 2009 
a představení kandidátů před akademickou obcí 1. prosince 2009 ve 13 hodin v aule 
nové budovy PřF UP.  

 
� Schváleno bylo rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky na podporu 

plnohodnotného studia hendikepovaných studentů PřF UP. Ze speciálního účtu 
zřízeného v rámci veřejné sbírky na podporu plnohodnotného studia hendikepovaných 
studentů PřF UP bude poskytnuto 60 tis. Kč pro L. Otáhala (na PACMATE nebo NB 
s mluvícím SW ) a 16 tis. Kč pro Mgr. J. Šírovou (na přídavná zařízení k invalidnímu 
vozíku). 

 
� Akademický senát PřF UP schválil návrh na člena Etické komise UP v Olomouci jako 

zástupce PřF UP prof. L. Kubáčka a jako prvního náhradníka prof. T. Opatrného. 
 
� Diskutovány byly otázky provozu v areálu Šlechtitelů v Holici (zejména zvýšení  

bezpečnosti v areálu), nová metodika dělení prostředků specifického výzkumu a studijní 
záležitosti (zejména možnost dřívějšího zápisu studentů 1. ročníků a možnost pouze 
elektronického zápisu studentů vyšších ročníků).   
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Příští jednání AS PřF: dne 2. 12. 2009 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu PřF UP (tř. 17. 
listopadu  12). 
 

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 
 
Schválila (doplnila a opravila):  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., předsedkyně AS PřF 

 

Usnesení z jednání AS PřF UP dne 11. listopadu 2009 

� AS PřF  schválil rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky na podporu 
plnohodnotného studia hendikepovaných studentů PřF UP. Ze speciálního účtu 
zřízeného v rámci veřejné sbírky na podporu plnohodnotného studia hendikepovaných 
studentů PřF UP bude poskytnuto 60 tis. Kč pro L. Otáhala (na PACMATE nebo NB 
s mluvícím SW ) a 16 tis. Kč pro Mgr. J. Šírovou (na přídavná zařízení k invalidnímu 
vozíku). 

 
� Akademický senát PřF UP schválil za člena Etické komise UP v Olomouci jako zástupce 

PřF UP prof. L. Kubáčka a jako prvního náhradníka prof. T. Opatrného 
 
� AS PřF UP byl předsedou volební komise dr. M. Juklem informován o průběhu voleb 

kandidáta na děkana PřF UP. Akademickou obcí byly navrženi 3 kandidáti: doc. J. 
Molnár, prof. B. Šarapatka a prof. J. Ševčík. Navržení kandidáti se písemně vyjádřili a to 
následujícím způsobem, doc. J. Molnár s kandidaturou nesouhlasí, prof. B. Šarapatka 
souhlasí a prof. J. Ševčík souhlasí. Volba kandidáta na děkana proběhne 2. prosince 2009 
a představení kandidátů před akademickou obcí 1. prosince 2009 ve 13 hodin v aule 
nové budovy PřF UP.  


