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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 14 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  7. dubna 2010 
 

 

Přítomni: 

15 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

proděkani : prof. T. Opatrný, doc. I. Smolová, prof. M. Dušek 

omluveni: dr. Z. Dobešová, L. Hulec, doc. L. Luhová, J. Macháček, V. Pazderová, dr. V. Pechanec   

 

 

Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Marek Jukl.  

 

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 27. ledna 2010 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 24. února 2010 byl bez připomínek schválen. 

 

Bod 2. Informace o výsledku doplňovacích voleb do AS UP na PřF UP 

 

Dr. M. Jukl seznámil členy AS PřF UP s výsledkem doplňující volby do AS UP na PřF UP z řad 

studentů, která proběhla 8.–9. 3. 2010. Na uvolněné místo byla zvolena Mgr. Alena Vondráková, 

studentka doktorského studijního programu Geoinformatika a kartografie. Informoval o podání 

dvou stížností na průběh voleb. Doc. R. Kubínek, předseda AS UP, informoval stručně o  stížnostech: 

jedna se týkala podle názoru stěžovatele nepřiměřeného zkrácení lhůt mezi vyhlášením voleb a  

mezi zveřejněním kandidátní listiny  a datem volby, druhá narušení tajnosti voleb (nebyl k dispozici 

prostor pro úpravu hl. lístků). Informoval o tom, že AS UP se na svém zasedání 31.3. nerozhodl 

stížností zabývat.  Seznámil členy AS PřF UP se stanoviskem člena AS UP Dr. J. Sovinského, které 

mu bylo k této záležitosti po té zasláno jako předsedovi AS UP a informoval o nejasnosti právního 

výkladu, komu mají být tyto stížnosti adresovány, případně zda a ke komu se mohou stěžovatelé 

případně odvolat. Záležitostí se bude AS UP zabývat na svém příštím zasedání. 

 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 24. února 2010. 
2. Informace o výsledku doplňovacích voleb do AS UP na PřF UP 
3. Pedagogické záležitosti (doc. I. Smolová) 
4. Způsob dělení finančních prostředků na úrovni UP (doc. R. Kubínek) 
5. Informace z Rady vysokých škol ( prof. T. Opatrný) 
6. Různé. 
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Bod 3. Pedagogické záležitosti (doc. I. Smolová) 

Proděkanka I. Smolová informovala o zasedání pedagogické rady s novým prorektorem                    

V. Zouharem. Na zasedání byla diskutována otázka změn stávajícího Studijního a zkušebního řádu, 

rada rozhodla, že upustí od předchozích pokusů o novelizaci a přistoupí k přípravě zcela nové 

normy. Prorektor v této souvislosti navrhl děkanům jednotlivých fakult, aby vybrali členy pracovní 

skupiny, která návrh Studijního a zkušebního řádu připraví. Podle dohodnutého harmonogramu by 

měl být návrh k dispozici 15. května 2010 a po projednání v AS fakult a AS UP by mohl vstoupit 

v platnost k 1. 9. 2011. Druhou otázkou diskutovanou na zasedání pedagogické rady byla 

problematika poplatků za studium (zejména za překročení standardní délky studia, budou 

stanoveny celouniverzitně a – jak informoval děkan prof. Ševčík – nebudou promíjeny). Cílem 

nového prorektora je sjednocení pravidel pro celou UP. Rada se rovněž zabývala tématem 

zveřejňování závěrečných prací a jejich kontrole programy na odhalování plagiátů.  

K informacím paní proděkanky proběhla krátká diskuse. 

 

Bod 4. Způsob dělení finančních prostředků na úrovni UP (doc. Kubínek) 

 

Doc. R. Kubínek informoval o dosavadním postupu jednání o dělení rozpočtu UP mezi ústřední 

složky a jednotlivé fakulty. Jednání se zdržuje vzhledem ke změně metodiky používané pro 

určování příspěvku a dotace z MŠMT, vzhledem k tomu nebude možno použít algoritmus 

používaný v předchozích 5 letech. Jako problematické se jeví zejména rozpočítání pokuty za 

překročení doporučeného počtu nově přijatých studentů mezi fakulty. Otázkou se bude zabývat 

následující zasedání AS UP.   

 

Bod 5. Informace z Rady vysokých škol (prof. T. Opatrný) 

 

Prof. T. Opatrný informoval o posledních aktivitách Rady vysokých škol a o programu jejího příštího 

zasedání, kterého se zúčastní za PřF UP doc. J. Talašová. Informoval o vypořádání připomínek nové 

metodiky hodnocení výsledků výzkumu. 

 

Bod 6. Různé 

 

Dr. M. Fňukal doporučil, vzhledem k tomu, že připravovaný nový Studijní a zkušební řád nebude 

v platnosti ještě celý následující akademický rok, upravit nebo konkretizovat některá ustanovení 

stávajícího řádu opatřením děkana. Konkrétně zmínil sporné ustanovení o tom, že absolvování 

jednou zapsaného předmětu se pro studenta stává povinným, které se v praxi nedodržuje, případně 

je obcházeno. V krátké diskusi na toto téma vyzvala doc. I. Smolová s předložení návrhů na podobné 

úpravy a vyzvala senát, aby se návrhy zabýval na příštím zasedání.        
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Příští jednání AS PřF:   

5. května 2010 ve 13 hodin, v zasedací místnosti  PřF UP tř. 17. listopadu  12, Olomouc. 
 

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 

 

Schválil:  RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 

 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 7. dubna  2010 

 AS PřF  UP byl informován o výsledku doplňovacích voleb do AS UP na PřF UP 

 AS PřF UP byl prostřednictvím proděkanky doc. I. Smolové informován o přípravě 

nových studijních předpisů, problematice plagiátů a poplatků za nadstandardní dobu 

studia. 

 AS PřF UP byl prostřednictvím předsedy AS UP informován o stavu přípravy metodiky 

dělení dotace a příspěvku MŠMT na úrovni UP 

 AS PřF UP byl prostřednictvím proděkana prof. T. Opatrného informován o jednání 

rady vysokých škol 


