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Zápis �. 11 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne  2. prosince 2009 
 
 
P�ítomni: 
19 �len� AS P�F, 
d�kan: prof. J. Šev�ík 
prod�kani : prof. T. Opatrný, doc. E. Tesa�íková, doc. J. Molnár 
hosté : D. Gronychová, J. �ernek, T. Chalupa 
omluveni: P. Dudková, dr. M. Sedlá�ová  
 

 
 
Zasedání zahájila a �ídila p�edsedkyn� AS P�F  doc. I. Smolová. 
 
Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 11. listopadu 2009 

Zápis ze zasedání AS P�F ze dne 11. listopadu 2009 byl bez p�ipomínek jednohlasn� schválen. 

 
 
Bod 2. Volba kandidáta na d�kana P�F UP 
 
Dle harmonogramu voleb, který byl schválen na zasedání AS P�F UP dne 7. �íjna 2009, prob�hla 
na zasedání AS P�F UP volba kandidáta na d�kana P�F UP. Dle Volebního a jednacího �ádu AS 
P�F UP �lánek 8b Volba kandidáta na funkci d�kana AS P�F UP volbu organizuje volební komise, 
která na zasedání jménem svého p�edsedy dr. M. Jukla informovala o dosavadním pr�b�hu 
voleb. Volební komise v souladu s Volebním a jednacím �ádem AS P�F UP sestavila abecední 
seznam kandidát� na volební lístek, tj. v po�adí prof. B. Šarapatka a prof. J. Šev�ík. P�edseda 
volební komise dr. M. Jukl seznámil �leny AS P�F s postupem volby kandidáta na d�kana P�F. 
Jednotlivým �len�m AS P�F byly p�edány hlasovací lístky a bylo p�istoupeno k tajné volb�.  
 
Na regulérnost voleb dohlížel p�edseda volební komise dr. M. Jukl. Následn� vyzval ostatní 
�leny volební komise, doc. L. Luhovou a V. Nepožitka,  ke kontrole a s�ítání volebních lístk�.  
 

Schválený program zasedání AS P�F UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 11. listopadu 2009. 
2. Volba kandidáta na d�kana P�F UP. 
3. R�zné. 
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Po se�tení a kontrole vyhlásil p�edseda komise dr. M. Jukl výsledky prvního kola volby: 
 
prof. dr. Ing. Bo�ivoj Šarapatka, CSc.      obdržel         1 hlas 
prof. RNDr. Juraj Šev�ík, Ph.D.                obdržel       16 hlas�  
neplatné                                                                                2 hlasy    
 
V prvním kole voleb byl kandidátem na funkci d�kana P�F UP zvolen: 
 prof. RNDr. Juraj Šev�ík, Ph.D. 
 
P�edsedkyn� AS P�F UP a p�edseda volební komise pozvali oba kandidáty a sd�lili jim výsledky 
voleb.  P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová požádala p�edsedu volební komise o vyhotovení 
zápisu o provedené volb�. V souladu s Volebním a jednacím �ádem AS P�F UP p�edsedkyn� AS 
P�F UP podá bezprost�edn� návrh na jmenování d�kana fakulty rektorovi UP. 
      
Bod 3. R�zné 
a) Dodatek k Opat�ení d�kana P�F UP v Olomouci 

Dodatek k opat�ení d�kana P�F UP p�edložil AS P�F UP prod�kan doc. J. Molnár a podal 
k n�mu vysv�tlení. Ve Vysokoškolském zákon� je uvedeno, že budou zve�ej�ovány práce 
student� a škola vypracuje p�edpis o jejich zve�ej�ování. Univerzita Palackého tak u�inila 
P�íkazem rektora UP B3-09/3-PR „Zadání tématu, odevzdání a evidence údaj� o bakalá�ské, 
diplomové, diserta�ní a rigorózní práci a zp�sob jejich zve�ejn�ní“. D�kan P�F UP 
v Olomouci p�edkládá  AS P�F UP v Olomouci návrh na „Opat�ení d�kana P�F UP 
v Olomouci k provedení n�kterých ustanovení  Studijního a zkušebního �ádu UP 
v Olomouci“, které up�esní n�které obecn�ji pojaté pasáže P�íkazu rektora. 

K tomuto dodatku prob�hla diskuse �len� AS P�F, která se soust�edila na otázku 
posudk� na obhajované kvalifika�ní práce. Protože p�íkaz rektora UP B3-09/3-PR nechává na 
zvážení fakult možnost vypracovávat na bakalá�ské práce jen jeden posudek, navrhli n�kte�í 
diskutující, aby bylo v dodatku výslovn� uvedeno, že na bakalá�ské a diplomové práce 
budou vypracovávány posudky dva, a to posudek vedoucího práce a posudek oponenta.  

 
Hlasování 1  
Hlasování 1: „Souhlasím, aby na bakalá�ské a diplomové práce byly vypracovány dva 
posudky, a to vedoucím práce a oponentem.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 17 
� proti 1 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Bylo odhlasováno, že na bakalá�ské a diplomové práce budou vypracovány dva 
posudky, vedoucím práce a oponentem. 
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Diskutována byla také otázka rozsahu zve�ej�ovaných prací, kdy je povinnost zve�ejn�ní 
celé záv�re�né práce v�etn� p�íloh. Dr. T. Fürst doporu�il, aby byl vydán jednotný postup 
krok� p�i zadávání zadání záv�re�né práce (bakalá�ské a magisterské) do systému STAG. 

Dále bylo diskutováno o vedoucích  bakalá�ských a diplomových prací, kde bylo 
navrženo, aby fakultní právník doporu�il v souladu se stávajícími právními normami zp�sob 
vedení záv�re�ných prací osobami mimo zam�stnanecký pom�r na UP v Olomouci (zejména 
odborník� z výzkumných ústav� �i odborník� z praxe, kte�í nejsou �leny akademické obce 
UP).  

S ohledem na diskutované p�ipomínky a n�které formální nep�esnosti bylo v záv�ru 
diskuse k Opat�ení d�kana P�F UP v Olomouci rozhodnuto, že o upravené podob� opat�ení 
bude hlasováno per rollam. Prod�kan J. Molnár zapracuje p�ipomínky a dopl�ky a zašle 
dokument p�edsedkyni AS P�F UP v Olomouci, která jej rozešle �len�m AS P�F. Následn� o 
n�m bude hlasováno per rollam. 

 
b) Placená forma Soub�žného dopl�ujícího studia na P�F UP v Olomouci 

Lenka Ma�incová vznesla p�ipomínku k placení poplatku za Soub�žné dopl�ující 
studium, které bylo odsouhlaseno na minulém zasedání AS P�F s ú�inností od 7. 10. 2009. 
Vzhledem k tomu, že termín pro podání p�ihlášek ke studiu byl stanoven již d�íve do 31. 10. 
2009, vznikla �ásti nov� p�ihlášených povinnost platit poplatek, zatímco ostatní d�íve 
p�ihlášení byli p�ijati ješt� podle p�vodní úpravy bezplatn�. Po vysv�tlení p�ipomínky 
p�ítomný d�kan vyhlásil amnestii na poplatky pro akademický rok 2009/2010. 

 
c) Pracovní komise pro informa�ní systémy 

Dr. M. F�ukal upozornil, že po vytvo�ení celouniverzitní komise pro informa�ní systémy 
je již �innost pracovní komise AS P�F pro informa�ní systémy bezp�edm�tná a doporu�il AS 
P�F, aby byla komise zrušena.   

 
Hlasování 2  
Hlasování 2: „Souhlasím, aby byla zrušena komise AS P�F pro informa�ní systémy.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 18 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Bylo odhlasováno, že komise pro informa�ní systémy bude zrušena. 
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P�íští jednání AS P�F:  24. února  2010 ve 13 hodin v zasedací místnosti d�kanátu na P�F UP 
t�. 17. listopadu  12, Olomouc. 
** dopln�ní: zasedání AS P�F UP prob�hne také 27. ledna 2010 ve 13 hodin  
 

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

 

Usnesení AS P�F UP dne 2. prosince 2009 
 
• AS P�F UP v prvním kole volby kandidáta na d�kana P�F UP zvolil kandidátem na funkci 

d�kana P�F UP prof. RNDr. Juraje Šev�íka, Ph.D. V souladu s Volebním a jednacím �ádem 
AS P�F UP p�edsedkyn� AS P�F UP podá bezprost�edn� návrh na jmenování d�kana 
P�írodov�decké fakulty rektorovi UP. 

Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 2. prosince 2009 

� Na zasedání AS P�F prob�hla volba kandidáta na d�kana P�F UP.  V prvním kole volby byl 
kandidátem na funkci d�kana P�F UP zvolen prof. RNDr. Juraj Šev�ík, Ph.D. V souladu 
s Volebním a jednacím �ádem AS P�F UP p�edsedkyn� AS P�F UP podá bezprost�edn� 
návrh na jmenování d�kana P�írodov�decké fakulty rektorovi UP. 

 
� D�kan P�F UP v Olomouci p�edložil  AS P�F návrh na „Opat�ení d�kana P�F UP v Olomouci 

k provedení n�kterých ustanovení  Studijního a zkušebního �ádu UP v Olomouci“. Po 
diskusi, která se týkala zejména otázek zve�ej�ování prací, po�tu posudk� a vedoucích 
záv�re�ných prací, bylo rozhodnuto, že materiál bude prod�kanem doc. J. Molnárem 
dopln�n o vznesené p�ipomínky a o jeho výsledné podob� bude hlasováno per rollam. 

 
� AS P�F hlasováním na návrh dr. M. F�ukala zrušil pracovní komisi AS P�F UP pro 

informa�ní systémy.  
 
� Na základ� p�ipomínky studentské komory AS P�F UP bylo rozhodnuto o prominutí 

poplatku za Soub�žné dopl�ující studium, které bylo odsouhlaseno na minulém zasedání 
AS P�F s ú�inností od 7. 10. 2009 pro studenty zapsané na Soub�žné dopl�ující studium do 
data 31. 10. 2009.  

 


