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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 16 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  16. června 2010

 
 

Přítomni: 

17 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

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

tajemník : dr. Petr Velecký 

hosté : prorektor doc. V. Zouhar, dr. F. Ščerba, dr. R. Vodák 

omluveni: doc. R. Kubínek, doc. L. Luhová, L. Hulec, L. Mařincová,   

 

 

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

 

 

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 15. května 2010 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 15. května 2010 byl bez připomínek schválen. 

 

 

Bod 2. Zásady nového Studijního a zkušebního řádu UP  

 

Prorektor V. Zouhar seznámil členy AS PřF UP s věcným záměrem nového Studijního a zkušebního 

řádu z 18. května 2010. Na základě věcného záměru a připomínek jednotlivých fakult bude do září 

2010 připraveno paragrafované znění. Záměrem předkladatelů bude vytvořit pokud možno obecnou 

normu, kterou jednotlivé fakulty konkretizují v souladu se svými specifickými potřebami a 

zvyklostmi.  

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu  
2. Zásady nového Studijního a zkušebního řádu UP (prorektor V. Zouhar) 
3. Rozdělení finančních prostředků PřF UP na rok 2010 (děkan PřF UP J. Ševčík) 
4. Pedagogické záležitosti (proděkanka I. Smolová) 
5. Doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na SŠ (vedoucí centra 

ped. přípravy J. Molnár) 
6. Různé 



Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 16.6.2010                                                                      str.2 

tř. 17. listopadu 12 771 46 Olomouc, tel.: +420–585634009 (sekretariát děkana), +420-585634649 (předseda AS PřF UP), fax +420–585225737 

Diskuse se zaměřila zejména na otázku časového omezení pro vypsání termínů řádných zkoušek (dr. 

K. Hron) a na problém složení komisí při komisionelním zkoušení u opravných termínů dílčích 

zkoušek (dr. M. Chodorová) – v tomto případě se naprostá většina diskutujících vyslovila pro 

snížení minimálního počtu členů komisí ze tří na dva. Prorektor V. Zouhar také v odpovědi na dotaz 

dr. Duchoslava uvedl, že komisionelně nebude probíhat 2. opravný termín zkoušky v případě, že 

zkoušení má písemnou formu (případně ověření objektivity zkoušky je možné na základě písemné 

práce).    

Další připomínky k jednotlivým bodům záměru předložil dr. T. Fürst, vzhledem k jejich množství 

bylo rozhodnuto, že je zašle jako náměty v písemné formě prorektorovi V. Zouharovi.   

 

 

Bod 3. Rozdělení finančních prostředků PřF UP na rok 2010 

 

Děkan PřF UP předložil AS PřF UP ke schválení přehled dělení finančních prostředků PřF UP na rok 

2010 a plán hospodaření PřF UP pro rok 2010. Ve svém vystoupení vysvětlil metodiku použitou při 

dělení  dotace MŠMT na studenty a VVI a účelové podpory MŠMT mezi rektorát a jednotlivé fakulty 

a zmínil potíže při schvalování tohoto dělení ze strany AS UP. Vysvětlil též principy dělení financí 

mezi obory PřF UP. Podrobněji se věnoval jednotlivým položkám rozpočtu, zejména rozpočtu 

děkanátu PřF UP. Zdůraznil, že došlo ke změně struktury některých příjmů oproti předchozímu 

roku a že radikálnější změny můžeme očekávat v roce příštím. V této souvislosti uvedl, že se 

kolegium děkanů rozhodlo předejít potížím při schvalování rozpočtu v příštím roce tím, že 

v předstihu (na podzim 2010) vypracují přesnou metodiku dělení rozpočtu podle nových podmínek 

na rok 2011. 

Diskuse k rozpočtu se soustředila na některé detaily dělení finančních prostředků mezi děkanát        

a obory a na očekávané změny v metodice financování vysokých škol v roce 2011.   

Před hlasováním upozornil dr. Jukl, že spolu se stanoviskem k navrženému dělení finančních 

prostředků se AS PřF UP vysloví – v souladu s pravidly hospodaření PřF UP – souhlas nebo 

nesouhlas s použitou metodikou, která vychází z Metodiky schválené na zasedání AS PřF UP dne 27. 

května 2009, ale v některých detailech – vzhledem ke změně vnějších podmínek – se od ní musela 

odlišit. 

Hlasování 1  

 

 Hlasování 1: AS PřF UP schvaluje předložený návrh dělení finančních prostředků PřF UP na rok 

2010 a plán hospodaření PřF UP na rok 2010.  

 

Výsledek hlasování:  

 pro 14 

 proti 0 

 zdržel se 3 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
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Bod 4. Pedagogické záležitosti 

 

Proděkanka I. Smolová předložila ke schválení Harmonogram akademického roku 2010/2011. 

Uvedla, že harmonogram předpokládá, že každý studijní obor by měl mít během roku 2 termíny pro 

řádné státní závěrečné zkoušky včetně možnosti obhajoby kvalifikačních prací. Na dotaz dr. M. 

Fňukala o možnostech úprav harmonogramu podle specifických potřeb kateder (u některých 

kombinací dvouoborového studia je pro studenty mimořádně obtížné splnit studijní povinnosti do 

květnového termínu státních zkoušek) uvedla, že harmonogram je rámcový a podobné specifické 

situace bude možné při jeho konkretizaci zohlednit. Dále uvedla, že PřF UP jako v současnosti jediná 

fakulta UP vychází v této otázce studentů vstříc zkrácením období výuky v letním semestru              

3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia.    

 

Hlasování 2  

 

Hlasování 2: AS PřF UP schvaluje předložený návrh Harmonogramu akademického roku 

2010/2011. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 17 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

   

 

 

Bod 5. Doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů  na SŠ 
 

Vedoucí CPP doc. J. Molnár předložil prostřednictvím předsedy AS PřF UP dr. M. Jukla žádost o 

schválení výše poplatku za uvedené studium ve výši 11 000,- Kč ročně (5 500,-Kč za semestr), 

Program studia byl schválen Vědeckou radou PřF UP v Olomouci dne 12. května 2010. Finanční 

prostředky jsou určeny k pokrytí provozních nákladů spojených s realizací výuky. 

 

Hlasování 3  

 

Hlasování 3: AS PřF UP schvaluje poplatek za Doplňkové pedagogické studium pro výuku 

přírodovědných oborů na SŠ ve výši 11 000,-Kč ročně. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 16 

 proti 0 

 zdržel se 1 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
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Bod 6. Návrh na změnu Statutu UP (bod mimo navržený program) 
 
Prorektorka M. Horáková předložila AS PřF UP k vyjádření návrh na VI. změnu Statutu UP 
spočívající  v záměně termínů výnosy - příjmy a náklady – výdaje. V diskusi na toto téma byly 
vysloveny pochybnosti o účelnosti, případně smyslu nové úpravy. Vzhledem k tomu, že AS PřF 
nezná přesné důvody navrhované změny, navrhl k tomuto bodu dr. Jukl následující usnesení: 
 
„Akademický senát PřF UP konstatuje, že záměna termínů výnosy - příjmy a náklady - výdaje není v 
předloženém materiálu odůvodněna natolik, aby se mohl usnést na doporučujícím stanovisku k předmětnému 
návrhu změny Statutu UP. 
AS PřF UP pověřuje senátora dr.T. Fürsta, aby kontaktoval předkladatele a zjistil záměr k této změně vedoucí    
a především možné dopady této změny na hospodaření UP.“ 
 
Hlasování 4  

 

Hlasování 4:  AS PřF UP schvaluje návrh usnesení k bodu programu č. 6 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 16 

 proti 0 

 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 
 
 

Bod 7. Jednotný vizuální styl (bod mimo navržený program) 
 
V dalším bodu jednání se AS PřF UP vrátil k projednávání projektu jednotného vizuálního stylu UP 

v Olomouci, které bylo vyvoláno vystoupením prorektora M. Macky na zasedání AS PřF UP           

15. května 2010. Konečné vyjádření k návrhu bylo tehdy odloženo na příští zasedání, po 

předpokládaném seznámení akademické obce PřF UP s návrhem. Vzhledem k opožděnému dodání 

podkladů od prorektora M. Malacky k tomu ale dosud nedošlo. V diskusi byly zopakovány některé 

argumenty vznesené už na předchozím zasedání a byl též zopakován požadavek na širší diskusi 

k této otázce se členy akademické obce (např. dr. Fürst zpochybnil názor, že současný znak UP není 

graficky dále zpracovatelný). Dr. M. Jukl navrhl zveřejnit projekt v Pátečníku a zřídit        e-mailovou 

adresu (logoup@email.cz), na niž by mohli studenti a zaměstnanci PřF UP zasílat své připomínky 

k návrhu do 15. 9. 2010. Návrh by pak AS PřF UP posoudil definitivně na zasedání v říjnu 2010. 

 

Hlasování 5  

 

Hlasování 5: AS PřF UP schvaluje návrh odložit projednávání návrhu jednotného vizuálního stylu 

na příští zasedání AS PřF UP a pověřuje předsedu AS PřF UP zveřejnit návrh a shromáždit názory 

akademické obce výše popsaným způsobem. 

 

mailto:logoup@email.cz
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Výsledek hlasování:  

 pro 17 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 8. Různé 
 
V bodě různé se projednal termín příštího zasedání. Termín je 6. října 2010. ve 13.00 hodin v zasedací 
místnosti děkanátu tř. 17. listopadu 12, Olomouc. 
 
 

 
  

 

 

Příští jednání AS PřF:   

6. října  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 16. června 2010 

 do AS PřF  se seznámil se zásadami připravovaného nového Studijního a zkušebního 

řádu UP 

 AS PřF schválil rozdělení finančních prostředků PřF UP a plán hospodaření (rozpočet) 

na rok 2010 

 AS PřF schválil harmonogram akademického roku 2010/2011 na PřF UP 

 AS PřF schválil výši poplatku za doplňkové pedagogické studium přírodovědných 

předmětů ve výši 11.000,- Kč ročně 

 AS PřF se zabýval návrhem na změnu Statutu UP, zejména části týkající se rozpočtu UP. 

Vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění k němu nezaujal doporučující stanovisko 

 AS PřF zpřístupnil akademické obci PřF UP návrh nového loga UP a požádal členy 

akademické obce o stanoviska do 15.9.2010 na e-mail logoup@email.cz  

mailto:logoup@email.cz

