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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 18 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  10. listopadu 2010

 
 

Přítomni: 

19 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

proděkani : prof. I. Frébort, doc. I. Smolová, prof. T. Opatrný, doc. P. Ilík, doc. O. Haderka,           

E. Vrzalová 

omluveni: dr. M. Duchoslav, K. Tillová 

 

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

 

Na začátku zasedání AS PřF UP děkan J. Ševčík spolu s předsedou AS PřF UP předal paní E. 

Vrzalové poděkování za 60 bezplatných odběrů krve.  

 

 

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání AS PřF UP ze dne 6. října 2010 

Děkan J. Ševčík vysvětlil prosbu o opravu zápisu (v zápisu došlo k významovému posunu jeho 

vyjádření o úhradě nákladů plynoucích z neuznání nákladů za nákup výpočetní techniky).  

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 6. října 2010 byl bez připomínek schválen. 

 

Bod 2. Návrh děkana PřF UP na zřízení nového pracoviště PřF UP – katedry biofyziky 

Materiál předložen písemně. Úvod k návrhu děkana přednesl předseda VPRO Fyzika doc. O. 

Haderka a poté předal slovo vedoucímu katedry experimentální fyziky doc. R. Kubínkovi, který 

vysvětlil důvody a potřebnost zřízení samostatné katedry biofyziky. Doc. P. Ilík představil AS PřF 

novou katedru, která vzniká ze stávajícího organizačně autonomního oddělení, včetně výhledu jejího 

budoucího rozvoje. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o zřízení nového pracoviště a 

z toho vyplývající změny Přílohy  Statutu PřF UP – Organizačního řádu PřF UP. 

 

 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Kontrola zápisu  
2. Návrh děkana PřF UP na zřízení nového pracoviště PřF UP – katedry biofyziky 
3. Návrh děkana PřF UP na úpravu Volebního a jednacího řádu AS PřF UP 
4. Pedagogické záležitosti (proděkanka I. Smolová) 
5. Různé 
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Hlasování 1  

Akademický senát PřF UP  

I. s účinností dnem 1.1.2011 v rámci oboru Fyzika dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona o 

vysokých školách zřizuje Katedru biofyziky, a to oddělením od stávající Katedry 

experimentální fyziky,  

II. schvaluje předložený návrh na změnu Statutu PřF UP. 
 

Výsledek hlasování:  

 pro 18 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

 

 

Bod 3. Návrh děkana PřF UP na úpravu Volebního a jednacího řádu AS PřF UP 

 

Materiál předložen písemně. Jeho obsahem je zvýšení minimálního počtu senátorů z řad 

akademických pracovníků z každého z pěti oborů PřF UP z jednoho na dva. Děkan J. Ševčík 

zdůvodnil návrh (stabilnější a vyváženější zastoupení oborů v AS PřF UP, důležitost konsensuálního 

rozhodování). S podstatou navržené změny vnitřního předpisu blíže senátory seznámil předseda AS 

PřF dr.M.Jukl. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Hlasování 2 

AS PřF UP schvaluje předložený Návrh na úpravu Volebního a jednacího řádu PřF UP 

v Olomouci. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 18 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 4. Pedagogické záležitosti  

Doc. I. Smolová informovala, že vzhledem k tomu, že MŠMT vyhlásilo státní maturity v termínu, 

který se kryje s dříve schváleným harmonogramem akademického roku 2010/2011 PřF UP v bodě 

přijímacího řízení do bakalářského studia. Předložila proto ke schválení návrh na změnu tohoto 

termínu z 30. května – 3. června 2011 na termín 13. června - 17. června 2011. 

  

 

Hlasování 3  

AS PřF UP schvaluje předložený návrh na změnu termínu přijímacího řízení pro bakalařské 

studium v Harmonogramu akademického roku 2010/2011 PřF UP v Olomouci na termín 13. června 

- 17. června 2011. 
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Výsledek hlasování:  

 pro 18 

 proti 0 

 zdržel se 0 
 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

   

Dostavil se senátor dr. Fňukal, přítomno 19 senátorů. 

 

Bod 5. Různé 
Proděkan T. Opatrný informoval o činnosti Rady vysokých škol a též o činnosti Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace. Informoval zejména o problematice nového vedení MŠMT, o otázkách financování 

elektronických informačních zdrojů, které byly doposud financovány z programu INFOZ, a o 

otázkách spojených s přípravou nové metodiky hodnocení výsledků výzkumu. 

 

L. Hulec vznesl dotaz na další perspektivu pracovišť PřF UP na staré budově na tř. Svobody 26. 

Děkan ve své odpovědi uvedl, že do roku 2013 budou všechna pracoviště PřF UP z budovy 

vystěhována, část se přesune do areálu na tř. 17. listopadu, katedry biofyziky a ekologie a životního 

prostředí se přesune do fakultního areálu v Holici.  

 

Děkan informoval o projektu Přírodovědecké a Pedagogické fakulty na zřízení školky, který byl 

přijat. Otevření školky se předpokládá v roce 2012. 

 
 

 
  

 

 

 

 

Příští jednání AS PřF:   

15. prosince  2010 ve 13 hodin, v zasedací místnosti děkanátu, 17. listopadu 12, Olomouc   

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 

 

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

Závěry z jednání AS PřF UP dne 10. listopadu 2010    

 AS PřF  zřídil novou katedru – Katedru biofyziky 

 AS PřF schválil změnu Volebního a jednacího řádu AS PřF, podle níž se zvyšuje 

minimální počet senátorů – akademických pracovníků za každý obor z jednoho na dva 

(tato změna se uplatní od příštích voleb do AS PřF) 

 AS PřF schválil změnu termínu přijímacích zkoušek bakalářského studia pro akadem. 

rok 2011/2012 


