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Zápis �. 12 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne  27. ledna 2010 
 
 
P�ítomni: 
16 �len� AS P�F, 
d�kan: prof. J. Šev�ík 
prod�kani : prof. I. Frébort, 
tajemník: dr. P. Velecký  
hosté : dr. S. Rieger 
omluveni: P. Dudková, dr. Z. Dobešová, dr. M. Duchoslav, doc. R. Kubínek, V. Nepožitek   

 
 
Zasedání zahájila a �ídila p�edsedkyn� AS P�F  doc. I. Smolová. 
 
Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 2. prosince 2009 

Zápis ze zasedání AS P�F ze dne 2. prosince 2009 byl bez p�ipomínek jednohlasn� schválen. 

 
 
Bod 2. Informace o hlasování per rollam (Opat�ení d�kana, doc. I. Smolová) 

P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová informovala o hlasování per rollam o definitivním 
zn�ní opat�ení d�kana P�F UP k P�íkazu 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“, 
které bylo projednáváno na zasedání AS P�F UP 2. prosince 2009. V hlasování vyjád�ilo s opat�ením 
souhlas 17 �len� AS P�F UP v Olomouci, 4 se hlasování zdrželi (nezú�astnili se). Opat�ení bylo AS 
P�F UP schváleno.    
 

Schválený program zasedání AS P�F UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS P�F UP ze dne 2. prosince 2009. 
2. Informace o hlasování per rollam (Opat�ení d�kana, doc. I. Smolová) 
3. Knihovna v nové budov� P�F UP (dr. S. Rieger) 
4. Informace o klastrech na UP (prof. J. Šev�ík) 
5. Nové funk�ní období d�kana P�F UP – jednání zám�ru jmenovat prod�kany                  

(prof. J. Šev�ík) 
6. Webové stránky AS P�F UP, harmonogram zasedání AS P�F UP 
7. Volební a jednací �ád AS P�F UP (doc. I. Smolová) 
8. R�zné. 
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Bod 3. Knihovna v nové budov� P�F UP (dr. S. Rieger) 

P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová uvedla dr. S. Riegra a p�edala mu slovo.  
Vedoucí knihovny dr. S. Rieger seznámil senátory se sou�asným stavem fakultní knihovny. V rámci 
st�hování provedla knihovna výraznou revizi zastaralého fondu. Knihovna má t�i dny v týdnu  
(pond�lí až pátek) provoz až do 18 hodin, což je pln� dosta�ující pro všechny zájemce. Vedoucí 
knihovny  dr. S. Rieger zd�raznil význam elektronických informa�ních zdroj�, dále EIZ, do kterých 
v sou�asnosti vkládá univerzita nemalé �ástky. V roce 2010 p�ibližn� 10 mil. K�. Je tedy vysoce 
žádoucí, aby využívání EIZ bylo sou�ástí výuky, seminárních cvi�ení, aby vynaložené prost�edky 
byly efektivn� využity. Všechny EIZ jsou na portálu na adrese: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/.  Dr. 
S. Rieger požádal, aby vedení fakulty prosazovalo umíst�ní odkazu na knihovnu na titulní stranu 
univerzity. 
 
Bod 4. Informace o klastrech na UP (prof. J. Šev�ík) 

Na základ� podn�tu AS P�F UP poskytl d�kan P�F prof. J. Šev�ík základní informaci o klastrech 
na UP v Olomouci (formy, právní postavení, základní povinnosti a práva �len�, výhody a nevýhody 
z ekonomického hlediska) a možnosti zapojení P�F UP. Dále uvedl, že zašle �len�m AS P�F UP 
�lánek z �asopisu Ekonom podrobn�ji p�ibližující problematiku i ve vztahu k UP v Olomouci a 
doporu�il senátor�m jeho prostudování.   
 
Bod 5. Nové funk�ní období d�kana P�F UP – projednání zám�ru jmenovat prod�kany                    
(prof. J. Šev�ík) 

D�kan P�F UP prof. J. Šev�ík seznámil �leny AS P�F UP se zám�rem jmenovat prod�kany pro 
své funk�ní období za�ínající 1. 2. 2010. Prod�kany budou: prof. I. Frébort (pro evropské projekty, 
statutární zástupce d�kana), prof. T. Opatrný (pro v�du a výzkum), doc. E. Tesa�íková (pro výstavbu 
fakulty), doc. I. Smolová (pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti), prof. M. Dušek (pro 
propagaci fakulty, pé�i o zam�stnance a mezinárodní záležitosti). Dále informoval o zám�ru 
jmenovat šestého prod�kana pro spolupráci s privátním sektorem s tím, že konkrétní osoba bude 
vybrána pozd�ji.  

V diskusi vystoupila doc. L. Luhová, která tlumo�ila dotaz �len� své katedry na finan�ní 
náro�nost zvýšení po�tu prod�kan� na šest, prof. J. Šev�ík ozna�il agendu nových prod�kan� za 
pot�ebnou a z dlouhodobého hlediska také p�ínosnou, pln� opodstat�ující nár�st provozních 
náklad� d�kanátu, který je v porovnání s jinými fakultami vysokých škol podhodnocen (nap�. 
ekonomické odd�lení, nebo odd�lení pé�e o zam�stnance). Dr. T. Fürst naopak d�raz na propagaci 
fakulty a v�tší pozornost v�novanou styku s absolventy jednozna�n� uvítal. Dr. K. Hron v této 
souvislosti upozornil na nejednotnost propaga�ních materiál� i propaga�ních akcí a navrhl, aby 
nový prod�kan zajistil jejich koordinaci a grafické sjednocení. 

Na návrh p�edsedkyn� senátu doc. I. Smolové p�istoupil následn� AS P�F UP k hlasování o 
zám�ru d�kana.         
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Hlasování 1  
 
 Hlasování 1: „Souhlasím, aby AS P�F UP vzal bez p�ipomínek na v�domí zám�r d�kana P�F UP 
jmenovat k 1. 2. 2010 prod�kany v prezentovaném složení.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 15 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Bylo odhlasováno, že AS P�F UP projednal zám�r d�kana jmenovat prod�kany a nemá 
k n�mu p�ipomínek. 
 
Bod neuvedený v programu: Oznámení doc. I. Smolové o ukon�ení svého p�sobení v AS P�F UP  
a o n�kterých souvisejících d�sledcích. 
Vzhledem k hlasování 1 upozornila doc. I. Smolová, že dnem 1. 2. 2010 ztrácí jako prod�kanka právo 
být �lenkou AS P�F UP a navrhla, aby vzhledem k možným komplikacím s povoláním náhradníka 
na uvoln�né místo (podle jednacího �ádu AS P�F UP povolává náhradníka p�edseda senátu) byl již 
na tomto zasedání zvolen nový p�edseda AS P�F UP, který by se funkce ujal po skon�ení dnešního 
zasedání.  Bez diskuse bylo o tomto návrhu hlasováno. 
 
Hlasování 2  
 
 Hlasování 2: „Souhlasím, aby byla provedena volba nového p�edsedy AS P�F UP již na tomto 
zasedání AS P�F UP.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 15 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Bylo odhlasováno, že AS P�F UP zvolí nového p�edsedu již na tomto zasedání AS P�F UP. 
 
Bod neuvedený v programu: Volba p�edsedy AS P�F UP. 

P�edsedkyn� senátu doc. I. Smolová navrhla jako kandidáta na p�edsedu AS P�F UP 
v Olomouci stávajícího 1. místop�edsedu AS P�F UP dr. M. Jukla a vyzvala �leny AS P�F UP 
k navržení dalších kandidát�. Žádný další návrh p�edložen nebyl. 

Následn� byli ur�eni za �leny komise provád�jící s�ítání hlas� �lenové AS P�F UP: doc. L. 
Luhová, p�edsedkyn�, L. Ma�incová, �lenka, dr. K. Hron, �len, a doc. I. Smolová, �lenka. 
Vlastní hlasování bylo provedeno tajn�, výsledky hlasování oznámila p�edsedkyn� volební komise 
doc. L. Luhová. 
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Výsledek volby p�edsedy AS P�F UP: 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.  obdržel   14 hlas� 
neplatné (neobsahovaly hlas pro kandidáta)    2 hlasy 
 
V prvním kole byl p�edsedou AS P�F UP zvolen dr. M. Jukl. 
 
V souvislosti s jmenováním prod�kankou P�F UP dle platné legislativy ztrácí doc. I. Smolová dnem 
1. 2. 2010 právo být �lenkou AS P�F UP, dle platného volebního a jednacího �ádu AS P�F UP se 
novým �lenem AS P�F UP dnem 1. 2. 2010 stává doc. Mg. J. Fiurášek, Ph.D. a novým p�edsedou AS 
P�F UP, který se ujme funkce po skon�ením zasedání, tj. 28. 1. 2010, se stává RNDr. Marek Jukl, 
Ph.D., dosavadní místop�edseda AS P�F UP. 
 
 
Bod 6. Webové stránky AS P�F UP, harmonogram zasedání AS P�F UP. 

P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová pod�kovala dr. V. Pechancovi za vytvo�ení webových 
stránek AS P�F UP. Dále oznámila, že následující zasedání AS P�F UP prob�hne 24. února 2010 v 15 
hodin v zasedací místnosti d�kanátu na t�. 17. listopadu, Olomouc s tímto p�edpokládaným 
programem: 1) schválení �len� v�decké rady, 2) p�edstavení nového �lena AS P�F UP, 3) volba 1. 
místop�edsedy AS P�F UP.  

Další pravidelná zasedání AS P�F UP v roce 2010 prob�hnou 24. února, 7. dubna 2010, 5. kv�tna 
2010 a 6. �íjna 2010. 

Sou�asn� byla diskutována otázka webových stránek fakulty a kateder, bylo zd�razn�no, že 
umíst�ní informací, propaga�ních materiál� �i jiných dokument� je pln� v kompetenci jednotlivých 
kateder a osoby stanovené vedoucím katedry jako osoby za webové stránky zodpov�dné.  
 
 
Bod 7. Volební a jednací �ád AS P�F UP (doc. I. Smolová) 

P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová p�edložila ke zvážení a diskuzi návrh na úpravu 
Volebního a jednacího �ádu AS P�F UP, který spo�ívá ve zm�n� zp�sobu volby zam�stnanecké 
komory AS P�F UP.  Doc. I. Smolová navrhla, aby v senátu z jednotlivých obor� byly vždy 
minimáln� 2 zástupci z každého oboru (dosud minimáln� 1 zástupce). Následn� prob�hla diskuze ze 
které vyplynulo, že tímto návrhem se bude AS P�F UP dále zabývat.  
 
 
Bod 8. R�zné 

a) Doc. A. Vanžurová m�la p�ipomínku ke krátkým p�edváno�ním termín�m na zpracování     
n�kterých požadavk� na úpravy ve STAGu. Pan d�kan prof. J. Šev�ík situaci krátce 
vysv�tlil a za krátké termíny na realizaci požadovaných úprav se omluvil.   

b) Doc. J. Talašová p�ipomínkovala výši cen v bufetu, který je umíst�n na nové budov� 
v p�ízemí. S diskuse vyplynulo, že otázka výše cen je otázkou nabídky a poptávky a nelze 
ji regulovat.  
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c) Dr. K. Hron požádal o zve�ejn�ní  projektu Otev�ená v�da, který je ur�en pro zájemce o 
umožn�ní stáží st�edoškolských student� na pracovišti, který se p�ipravuje do druhého 
kola. Nyní je možné posílat návrhy nových témat s tím, že od 1. února se budou p�ijímat 
p�ihlášky st�edoškolák�. Více informací najdete na http://www.otevrena-
veda.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/Druhe_kolo.html. Bylo doporu�eno, aby tato 
informace byla uve�ejn�na v Páte�níku.  
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Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 27. ledna 2010 

� AS P�F  byl prost�ednictvím dr. S. Riegra seznámen se sou�asným stavem fakultní 
knihovny v nové budov� P�F UP. Zd�raznil možnost všech akademických pracovník� i 
student� využívat elektronické informa�ní zdroje (na portálu na adrese:  
http://ezdroje.upol.cz/ezdroje).  

 
� D�kan P�F UP prof. J. Šev�ík seznámil �leny AS P�F UP se zám�rem jmenovat 

prod�kany pro své funk�ní období za�ínající 1. 2. 2010. Prod�kany budou: prof. I. 
Frébort (pro evropské projekty, statutární zástupce d�kana), prof. T. Opatrný (pro v�du 
a výzkum), doc. E. Tesa�íková (pro výstavbu fakulty), doc. I. Smolová (pro studijní, 
sociální a pedagogické záležitosti), prof. M. Dušek (pro propagaci fakulty, pé�i o 
zam�stnance a mezinárodní záležitosti). Dále informoval o zám�ru jmenovat šestého 
prod�kana pro spolupráci s privátním sektorem s tím, že konkrétní osoba bude vybrána 
pozd�ji. AS P�F UP projednal zám�r d�kana jmenovat prod�kany a nemá k n�mu 
p�ipomínek. 

 
� V souvislosti s jmenováním prod�kankou P�F UP dle platné legislativy ztrácí doc. I. 

Smolová dnem 1. 2. 2010 právo být �lenkou AS P�F UP, dle platného volebního a 
jednacího �ádu AS P�F UP se novým �lenem AS P�F UP dnem 1. 2. 2010 stává doc. Mgr. 
J. Fiurášek, Ph.D. Zárove� na zasedání AS P�F UP prob�hla volba nového p�edsedy. 
Novým p�edsedou AS P�F UP, který se ujme funkce po skon�ením zasedání, tj. 28. 1. 
2010, se stal RNDr. Marek Jukl, Ph.D., dosavadní místop�edseda AS P�F UP. 

 
� Pravidelná zasedání AS P�F UP v roce  2010  prob�hnou 24. února 2010, 7. dubna 2010, 

5. kv�tna 2010 a 6. �íjna 2010. 
 
� Diskutována otázka webových stránek AS P�F UP, fakulty a kateder, bylo zd�razn�no, 

že umíst�ní informací, propaga�ních materiál� �i jiných dokument� je pln� 
v kompetenci jednotlivých kateder a osoby stanovené vedoucím katedry jako osoby za 
webové stránky zodpov�dné.  

 
� P�edsedkyn� AS P�F UP doc. I. Smolová p�edložila ke zvážení a diskuzi návrh na 

úpravu Volebního a jednacího �ádu AS P�F UP, který spo�ívá ve zm�n� zp�sobu volby 
zam�stnanecké komory AS P�F UP.  Bylo navrženo, aby z jednotlivých obor� byly vždy 
�leny AS P�F UP minimáln� 2 zástupci z každého oboru (dosud minimáln� 1 zástupce). 
Následn� prob�hla diskuze, ze které vyplynulo, že se tímto návrhem bude AS P�F UP 
dále zabývat.  
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P�íští jednání AS P�F:   
24. února  2010 v 15 hodin, v zasedací místnosti  P�F UP t�. 17. listopadu  12, Olomouc. 
 
Zapsala:  Jana Ml�ochová 
 
Schválila:  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., p�edsedkyn� Akademického senátu P�F 

 

Usnesení AS P�F UP dne 27. ledna 2010 
 
• AS P�F UP projednal zám�r d�kana jmenovat prod�kany a nemá k n�mu p�ipomínek. 

Novými prod�kany P�F UP ve funk�ním období od 1. 2. 2010 budou: prof. I. Frébort (pro 
evropské projekty, statutární zástupce d�kana), prof. T. Opatrný (pro v�du a výzkum), 
doc. E. Tesa�íková (pro výstavbu fakulty), doc. I. Smolová (pro studijní, sociální a 
pedagogické záležitosti), prof. M. Dušek (pro propagaci fakulty, pé�i o zam�stnance a 
mezinárodní záležitosti). 

 
• AS P�F UP zvolil novým p�edsedou AS P�F UP, který se ujme funkce dnem 28. 1. 2010,  

RNDr. Marka Jukla, Ph.D., dosavadního místop�edsedu AS P�F UP. AS P�F UP sou�asn� 
vzal na v�domí, že dle platného volebního a jednacího �ádu AS P�F UP se novým 
�lenem AS P�F UP dnem 1. 2. 2010 stává doc. Mgr. J. Fiurášek, Ph.D. 


