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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 17 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 6. října 2010

 
 

Přítomni: 

18 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

proděkani : prof. I. Frébort, doc. I. Smolová, prof. T. Opatrný 

omluveni: dr. M. Duchoslav, P. Dudková, L. Hulec 

 

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

 

 

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 16. června 2010 

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 16. června 2010 byl bez připomínek schválen. 

Předseda AS PřF  dr. M. Jukl doplnil informace k bodu 6 ze zasedání AS PřF UP 16. června 2010 

(vyjádření k návrhu na VI. změnu Statutu UP). Na základě připomínek PřF došlo k odstranění 

sporných formulací stanovujících, co je výdaj a co příjem, a Akademický senát UP pak dne 30. 6. 2010 

jednohlasně změny odsouhlasil. Následně však MŠMT odmítlo tyto změny Statutu UP zaregistrovat 

a k otázce se vrátil AS UP na svém zasedání 29. 9. 2010. Na něm byl po diskusi odsouhlasen návrh 

změn v původně předloženém znění, tj.  bez pozměňovacích návrhů zahrnutých do návrhu na 

předchozím zasedání AS UP. Senátoři z  PřF UP hlasovali proti. 

Dále předseda AS PřF UP informoval o jednání AS UP dne 29.9.2010, o vázání rozpočtových 

prostředků vysokých škol ministerstvem a o výhledech ve financování veřejných VŠ v r. 2011, kdy je 

v ukazatelích vázaných na počty studentů uvažováno o 10% krácení. 

 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu  
2. Jednotný vizuální styl UP – stanovisko AS PřF UP k návrhu nového loga UP 
3. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 (proděkanka I. Smolová) 
4. Stipendia pro akademický rok 2010/2011 (proděkanka I. Smolová) 
5. Rigorózní řízení na PřF UP (proděkanka I. Smolová) 
6. Návrh změny Volebního a jednacího řádu  AS UP v Olomouci  
7. Různé 
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Bod 2. Jednotný vizuální styl UP – stanovisko AS PřF UP k návrhu nového loga UP 

 

Předseda AS PřF UP Dr. Jukl informoval o stanoviscích, která zaslali na emailovou adresu zřízenou 

k tomuto účelu členové akademické obce. Většina příspěvků se k návrhu vyslovovala kriticky, 

zpochybňován byl jak návrh využití staré pečetě, tak samotná potřeba založit jednotný vizuální styl 

na novém symbolu. V diskusi upozornila doc. L. Luhová na finanční náročnost zavedení nové 

symboliky, její nutnost také zpochybnil doc. J. Fiurášek. Výhrady také byly vysloveny proti 

konkrétnímu navrženému logu, které někteří diskutující označili za nevýrazné (doc. J. Talašová) a 

myšlenkově nejasné (prof. T. Opatrný). Byl zpochybněn prorektorem Malackou uváděný argument, 

že  současný znak UP lze jen obtížně graficky zapracovávat do jednotného vizuálního stylu (dr. 

Fürst).  

Bylo tedy konstatováno, že navržené logo ve skutečnosti nesplňuje požadavky na loga obecně 

kladená, tj. jednoduchost, snadnou zapamatovatelnost, grafickou výraznost a pod., že používání 

stávajícího znaku je s UP spjato, že změna v symbolu by mohla být vnímána jako projev 

diskontinuity instituce, která se již v polistopadové době jednoznačně etablovala (tj., že vhodné 

období změny minulo před nejdéle 15 lety) a podobně. 

Na návrh dr. M. Jukla bylo po diskuzi hlasováno o usnesení ve znění: 

 

 

Hlasování 1  

 

 Hlasování 1: AS PřF UP  

(1) uznává potřebu jednotného vizuálního stylu 

(2) nesouhlasí s tím, aby jednotný vizuální styl UP byl založen na logu prezentovaném 

prorektorem M. Malackou na zasedání AS PřF UP dne 15. května 2010 

(3) doporučuje, aby jednotný vizuální styl UP byl založen na platném znaku UP  

 

 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 18 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

Závěr hlasování: Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 3. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 

 

Proděkanka  I. Smolová předložila návrh Podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 

2011/2012 

Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 

 

 

 

Hlasování 2 
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 Hlasování 2: AS PřF UP schvaluje předložený návrh Podmínky pro přijímací řízení pro 

akademický rok 2011/2012 

 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 18 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 4. Stipendia pro akademický rok 2010/2011 

 

Proděkanka I. Smolová předložila ke schválení Stipendia pro studenty PřF UP v Olomouci                 

v akademickém roce 2010/2011. V předloženém návrhu nedošlo oproti předcházejícímu 

akademickému roku k podstatným změnám a proto bylo ihned přistoupeno k hlasování 

 

Hlasování 3  

 

Hlasování 3: AS PřF UP schvaluje předložený návrh Stipendia pro studenty PřF UP v Olomouci v 

akademickém roce 2010/2011 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 18 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

   

 

 

Bod 5. Rigorózní řízení na PřF UP v Olomouci 
 

Proděkanka I. Smolová  informovala, že rektor UP M. Mašláň vydal  Rozhodnutí  rektora  UP           

č. B3-10/7-RR Stanovení výše poplatku a úhrad za činnosti a úkony realizované UP v Olomouci 

s účinností 1. září 2010. Rozhodnutí je pro naši fakultu platné od 1. září 2010, AS PřF UP byl o změně 

informován zejména z toho důvodu, že rozhodnutí mění dosavadní podmínky dříve schválené AS 

PřF UP.   

AS PřF UP vzal tuto informaci na vědomí.   

 

 

 

 

 



Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6.10.2010                                                                      str.4 

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

Bod 6. Návrh změny Volebního a jednacího řádu  AS UP v Olomouci 
 
Paní prorektorka M. Horáková předložila AS UP návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS UP 
v Olomouci. Návrh zpřesňuje a konkretizuje postupy při doplňovacích volbách, při schvalování 
vydávání vnitřních předpisů součástí UP, při volbách rektora a při schvalování rozpočtu. Návrh 
podrobně osvětlil dr. Jukl. 
K samotnému návrhu nebyly vzneseny připomínky. 
 
Krátká diskuse se v obecné rovině zaměřila na vhodnost možnosti přijímání pozměňovaních návrhů 
k vnitřním předpisům UP, rozpočtu UP a vnitřním předpisům součástí UP (dr. Fürst). 
 
 

 
Bod 7. Různé 
 
Proděkan T. Opatrný informoval o jednání Rady Vysokých škol a o situaci na MŠMT po změně na 

postu ministra. 

 

Dr. K. Hron vznesl dotaz na instalaci stojanů na kola v garáži, děkan J. Ševčík přislíbil dokončení 

instalace do konce roku 2010. 

 

Proděkanka I. Smolová informovala o nových způsobech zápisů studentů a požádala členy 

akademické obce o zaslání návrhů na vylepšení nebo zefektivnění tohoto procesu. 

 

Doc. R. Kubínek požádal o informaci o stavu pracovního prostředí v 1. podlaží budovy, do kterého 

dříve unikaly chemikálie z 3. podlaží. Děkan J. Ševčík krátce informoval o probíhajícím hygienickém 

šetření a zdravotních prohlídkách zaměstnanců katedry geologie a studijního oddělení a ujistil členy 

AS PřF UP, že nemůže docházet k poškození zdraví zaměstnanců PřF UP.  

 

Doc. J. Fuirášek požádal o informaci o novém dlouhodobém záměru UP. Dr. M. Jukl v odpovědi 

stručně informoval o schválení tohoto spíše obecného dokumentu. 

 

Doc. L. Luhová požádala o informaci o situaci spojené s neschválením firmy Fadoma jako 

výhradního dodavatele výpočetní techniky pro UP. Dřívější nákupy techniky prostřednictvím této 

firmy totiž nejsou v některých projektech uznávány jako započitatelné náklady, čímž vznikají 

nezaviněné dodatečné náklady katedrám. 
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Příští jednání AS PřF:   

10. listopadu  2010 ve 14 hodin, místo bude upřesněno   

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 

 

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

 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 6. října 2010 

 AS PřF  nesouhlasí s přijetím jednotného vizuálního stylu založeného na historické 

pečeti s motivem sv. Kateřiny 

 AS PřF schválil výši stipendií pro akademický rok 2010/2011 

 AS PřF schválil podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 

 AS PřF byl informován o připravované změně volebního a jednacího řádu AS UP 

 AS PřF byl informován o stavu pracovního prostředí v 1. NP budovy na tř. 17. listopadu 


