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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 15 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  15. května 2010
 

 
Přítomni: 
19 členů AS PřF, 
děkan: prof. J. Ševčík 
proděkani : prof. M. Dušek, doc. I. Smolová 
hosté : prorektor Dr. M. Malacka  
dále pozvaní: Bc. Z. Eichler a Bc. J. Černek (nezapsal se do prezenční listiny) 
omluveni: P. Dudková, V. Pazderová  

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Marek Jukl.  
 
 
Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 7. dubna 2010 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 7. dubna 2010 byl bez připomínek schválen. 

 
 
Bod 2. Změna složení AS PřF UP  
 
Dr. M. Jukl informoval senátory, že přerušil studium člen AS PřF UP z řad studentů V. Nepožitek. 
Na jeho místo podle výsledků voleb nastoupil náhradník Bc. Z. Opravil, kterého dr. M. Jukl 
představil senátorům a krátce ho přivítal.   
 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 7. dubna  2010. 
2. Změna ve složení AS PřF UP 
3. Prezentace Jednotný vizuální styl UP (prorektor M. Malacka) 
4. K průběhu doplňujících voleb do AS UP na PřF UP  
5. Pedagogické záležitosti (proděkanka I. Smolová) 
6. Doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na SŠ (doc. J. Molnár) 
7. Hodnocení akademických pracovníků  (doc. J. Talašová) 
8. Informace o aktivitách propagace PřF UP (proděkan M. Dušek) 
9. Statut ceny děkana  

10. Schválení poskytnutí dotace se sbírky na hendikepované studenty 
11. Různé 
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Bod 3. Prezentace Jednotný vizuální styl UP 
 
Dr. M. Malacka, prorektor pro komunikaci a další vzdělávání, prezentoval svůj zamýšlený projekt 
jednotného vizuálního stylu UP v Olomouci. V prezentaci seznámil členy AS PřF UP s návrhy na 
vizuální podobu stylu jednotlivých fakult. Ústředním prvkem nového vizuálního stylu by se stala 
historická pečeť filozofické fakulty, čímž by byla zdůrazněna tradice UP jako druhé nejstarší 
univerzity. Toto logo by bylo používáno na všech úrovních UP. Znak UP (štít s písmeny UP, 
kodifikovaný Statutem UP) by byl používán pro vymezené případy na úrovni UP (pasportizace, 
diplomy, etc). Podobné prvky zdůrazňují i jiné historické univerzity a uvažované logo (na rozdíl od 
stávajícího znaku) umožňuje lepší možnosti grafického zpracování. Krátká diskuse po vystoupení 
pana prorektora se týkala užívání znaku UP. Na závěr se dr. M. Malacka zmínil, že pro svůj záměr 
by rád získal podporu fakultních senátů a předloží ho k posouzení i AS UP v Olomouci, přestože 
zavedení jednotného vizuálního stylu neruší dosavadní znak UP a tudíž nevyžaduje změnu Statutu 
UP. K jeho žádosti o podporu návrhu proběhla krátká diskuse bez jednoznačného závěru, několik 
členů AS PřF UP navrhlo do diskuse zapojit i širší akademickou obec. Vzhledem k tomu dr. M. Jukl 
požádal AS PřF UP o vyjádření, zda se chce k projektu jednotného vizuálního stylu vyjádřit již na 
probíhajícím zasedání. V opačném případě bude stanovisko AS PřF UP přijato na zasedání dalším.  
 
Hlasování 1  
 
 Hlasování 1: AS PřF UP se k návrhu jednotného vizuálního stylu UP v Olomouci vyjádří na tomto 
zasedání.  
 
Výsledek hlasování:  

 pro 6 
 proti 0 
 zdržel se 13 

 

Závěr hlasování: Návrh nebyl přijat. 
 
K projednávání tohoto návrhu se AS PřF UP vrátí na příštím zasedání. Pan prorektor zašle 
prezentaci jednotného vizuálního stylu UP v Olomouci dr. M Juklovi, který s ní seznámí vhodným 
způsobem akademickou obec PřF UP. 
 
 
Bod 4. Doplňující volby do AS UP na PřF UP z řad studentů  
 
Předseda AS PřF UP dr. M. Jukl informoval o žádosti Bc. Z. Eichlera a Bc. J. Černeka, aby mu bylo 
umožněno vystoupit před členy AS PřF UP se stanoviskem k zamítnutým stížnostem na průběh a 
výsledky doplňovacích voleb do AS UP. Vzhledem k ustanovení Jednacího a volebního řádu 
požádal dr. Jukl AS PřF UP o udělení slova Bc. Z. Eichlerovi a J. Černekovi. 
 
Hlasování 2  
Hlasování 2: AS PřF uděluje slovo Bc. Z. Eichlerovi a Bc. J. Černekovi 
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Výsledek hlasování:  

 pro 19 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 
Doc. Kubínek informoval senát o průběhu projednání stížnosti obou jmenovaných na AS UP, který 
podvakrát se odmítl stížnostmi zabývat. Poté Bc. Eichler ve svém vystoupení přijal rozhodnutí AS 
UP odmítající zabývat se stížnosti na volby, upozornil ale na to, že stížnost vlastně posuzoval orgán, 
na jehož činnost si stěžoval, a také upozornil na údajné nesrovnalosti ve vyjádření předsedy AS PřF 
UP k návrhu na projednávání průběhu voleb v AS UP (způsob informování studentů o volbách. 
Následná diskuse(vystoupili děkan, doc. L. Luhová, dr. T. Fürst, doc. R. Kubínek a doc. A. 
Vanžurová) se zaměřila na problém adresáta stížností na průběh doplňovacích voleb do AS PřF, dr. 
M. Jukl uvedl, že Legislativní komise AS UP již projednává návrh, který by jasně i pro doplňovací 
volby stanovil způsob jednání hlavní volební komise AS UP. Tím bude řešení stížností do budoucna 
řešeno transparentněji.     
 
 
Bod 5. Pedagogické záležitosti (proděkanka I. Smolová) 
 
Proděkanka I. Smolová informovala členy AS PřF UP o těchto záležitostech: 

a) Harmonogram akademického roku 2010/2011 – vzhledem k tomu, že rámcový 
harmonogram vypracovávaný rektorátem ještě nebyl vytvořen, požádala o přesunutí tohoto 
bodu  na mimořádné zasedání AS PřF, které by se mělo uskutečnit v červnu 2010; 
harmonogram následně doplní jednotlivé katedry tak, aby byl v definitivní verzi k dispozici 
studentům už v srpnu 2010 

b) O postupu prací na přípravě nového Studijního a zkušebního řádu – jeho návrh bude 
vypracován do konce května a na podzim začne proces jeho schvalování 

c) O nové organizaci zápisů – podrobné podmínky budou zveřejněny v Pondělníku  
 

Bod 6. Doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na SŠ (doc. J. Molnár) 
 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti doc. J. Molnára byl tento bod po krátké diskusi přesunut na 
další zasedání AS PřF UP. 

 
Bod 7. Hodnocení akademických pracovníků (doc. J. Talašová) 

 
Doc. J. Talašová seznámila AS PřF UP s druhou verzí návrhu metodiky komplexního hodnocení 
akademických pracovníků PřF UP. Tento model byl s kladnými výsledky pokusně testován na 
katedře experimentální fyziky. V současnosti je již připraven pilotní projekt jeho použití pro celou 
Přírodovědeckou fakultu. Tím, že se model může operativně přizpůsobit požadavkům jednotlivých 
kateder, může být vhodným  východiskem pro rozhodování řídících pracovníků i pro zpětnou 
(sebe)reflexi jednotlivých akademických pracovníků. 
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V následné diskusi model ocenil doc. R. Kubínek, který je s ním jako vedoucí katedry experimentální 
fyziky podrobně seznámen. Část diskutujících se zmínila o způsobu hodnocení pracovníků ve 
výběrových řízeních, posuzována byla i otázka, jestli by mohlo být navrženého modelu využito pro 
tento účel. Na závěr dr. M. Jukl navrhl, aby k tomuto bodu bylo přijato usnesení: 
 
 
Hlasování 3  
Hlasování 3: AS PřF UP podporuje využití prezentovaného modelu a žádá děkana PřF UP o následné 
využití při hodnocení akademických pracovníků včetně výběrových řízení 
 
Výsledek hlasování:  

 pro 15 
 proti 2 
 zdržel se 1 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 

    
Bod 8. Informace o aktivitách propagace PřF UP (proděkan M. Dušek) 

 
Proděkan M. Dušek informoval o svých aktivitách v oblasti propagace PřF UP. 

 
 

Bod 9. Statut ceny děkana 
 
AS PřF UP byl vyzván ke schválení změny Statutu ceny děkana. Úprava se především týká odměny 
pro školitele, jejich studenti v DPS obhájí disertační práci v řádném termínu. Po krátké diskusi bylo 
přistoupeno k hlasování:  

 
 

Hlasování 4  
Hlasování 4: „AS PřF UP schvaluje předloženou změnu Statutu ceny děkana. 
 
Výsledek hlasování:  

 pro 15 
 proti 1 
 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
Bod 10. Schválení dotace ze sbírky na hendikepované studenty 
 
AS PřF UP byl předložen návrh ke schválení dotace ve výši 28.505,-Kč na nákup speciálního 
cvičebního stroje určeného k rehabilitaci pro hendikepovaného studenta (písemný materiál včetně 
jména byl k dispozici předsedovi AS PřF).  
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Hlasování 5  
Hlasování 5: AS PřF UP schvaluje přidělení dotace z veřejné finanční sbírky ve výši a s účelem 
uvedeným v podkladovém materiálu 
 
Výsledek hlasování:  

 pro 16 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 
 
Bod 11. Různé 
 
V bodě různé se projednal termín mimořádného zasedání. Termín je 16. června 2010 v 16 hodin 
v zasedací místnosti děkanátu tř. 17. listopadu 12, Olomouc. 
 
 

 
  
 
 
Příští jednání AS PřF:   
16. června  2010 v 16 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 5. května 2010 
 do AS PřF  byl povolán Bc. Z. Opravil za V. Nepožitka 
 AS byl seznámen s průběhem prací na příparvě nového Studijního a zkušebního řádu 

UP, který měl být projednán na podzim 
  AS byl doc. Talašovou seznámen s multikriteriálním modelem hodnocení 

akademického pracovníka, jehož výstupem je slovní hodnocení, a doporučil děkanovi 
PřF UP jeho praktické používání 

 AS schválil poskytnutí dotace hendikepovanému studentu na nákup přístroje pro 
léčebná cvičení, a to z veřejné fin. sbírky pořádané k tomuto účelu fakultou 


