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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 23 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  2. května 2011

 
 

Přítomni: 

13 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

proděkani : doc. I. Smolová,  prof. Opatrný 

hosté :  A. Kuzmin         

omluveni: ing. Dobešová, dr. Hron, dr. Sedlářová, doc. Vanžurová, L. Mařincová 

 

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

 

Bod 1. Zpráva o průběhu voleb AS PřF UP na 8. volební období 

Materiál předložen písemně, výsledek je zveřejněn na stránkách AS a úřední desce. Zprávu přednesl 

předseda volební komise doc. Fiurášek. AS se seznámil se způsobem voleb i jejich vyhodnocení a 

stanovení pořadí kandidátů a přidělení mandátů. Předseda AS informoval senát o dopisu 

doc.Haderky ve věci dotazu na způsob sestavení seznamů voličů, spolu s děkanem osvětlil senátu 

pojem „akademický pracovník“ dle VŠ zákona. V diskusi dále vystoupil dr. Fürst. 

Hlasování 1 

 

AS PřF UP schvaluje zprávu o průběhu a výsledku voleb do AS PřF UP na 8. volební období 

(5.5.2011-5.5.2014). 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdržel se 0 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Zpráva o průběhu a výsledku voleb do AS PřF UP na 8. volební období 
2. Informace o průběhu a výsledku voleb do AS UP na PřF UP 
3. Zpráva z jednání AS UP 
4. Návrh delegáta do zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje 
5. Schválení dělení finančních prostředků na PřF UP v r. 2011 
6. Zhodnocení 7. volebního období AS PřF 
7. Různé 
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Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

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

Za omluveného předsedu volební komise pro volbu AS UP dr. Hrona podal stručnou informaci 

předseda AS PřF UP dr. Jukl předal (mat předložen písemně, zveřejněn na webové stránce AS UP, 

AS PřF UP a úřední desce fakulty. 

 

Bod 3. Zpráva z jednání AS UP 

 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl informoval členy AS PřF UP o posledním jednání AS UP 27.4.2011. 
Schválen byl nový Studijní a zkušební řád, některé z připomínek AS PřF UP byly zohledněny. Dále 
byl schválen per rollam Řád vysokoškolské koleje. Poslední zasedání AS UP proběhne 25.5. a bude 
na něm projednán rozpočet UP na rok 2011 (dělení financí již schváleno bylo, v návaznosti na to mají 
fakulty zpracovat své dílčí rozpočty a následně se schvaluje rozpočet UP jako celek). 
 
Bod 4. Návrh kandidáta do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje 

 
Jednání se zúčastnil A. Kuzmin, současný člen zastupitelstva mládeže a hejtman mládeže. 

Informoval o průběhu minulého 2-letého volebního období (materiál přeložen písemně). Zástupce 

může mít každá fakulta UP, t.č. jej má jen PřF UP. V diskusi vystoupili dr. Fňukal, dr. Chodorová. 

 

Hlasování 2 

 

AS PřF UP navrhuje Antona Kuzmina za kandidáta pro volby členů Zastupitelstva mládeže 

Olomouckého kraje. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Bod 5.  Schválení dělení finančních prostředků na PřF UP v r. 2011 

 
Bod uvedl předseda AS PřF UP. Jednání navazuje na jednání minulé schůze AS PřF UP, kde děkan 
PřF UP představil senátu návrh dělení finančních prostředků na PřF UP v r.2011 a kde byl návrh 
podrobně diskutován. Děkan PřF UP prof. Ševčík uvedl, že návrh projednal dále s vedoucími oborů 
a kateder. Došlo k drobným úpravám. Materiál obdrželi členové AS PřF písemně. Krom návrhu na 
dělení finančních prostředků na PřF UP v r.2011 se jedná o plán výnosů a nákladů (rozpočet PřF UP) 
na rok 2011 – náklady činí 269 878 tis. Kč a příjmy jsou rozpočtovány částkou 271 112 tis. Kč. 
Dále vystoupila předsedkyně rozpočtové komise AS doc. Luhová. Uvedla, že rozpočtová komise 
návrh projednala a jeho přijetí doporučuje. Zdůraznila potřebu úpravu metodiky dělení pro futuro. 
V diskusi vystoupil doc. Kubínek, který doporučil uspořádání semnináře o tvorbě rozpočtu pro nový 
AS PřF UP, což děkan prof. Ševčík přislíbil.  
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Hlasování 3 

 

AS PřF UP schvaluje dělení finančních prostředků na PřF UP v r. 2011 a rozpočet PřF UP na rok 

2011 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdržel se 0 

 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 
 
 
Bod 6. Zhodnocení 7. volebního období AS PřF 

K tomuto bodu otevřel předseda AS PřF UP dr. Jukl diskusi. Úvodem byly připomenuty priority AS  
na 7. volební období (Kvalita výuky – Nové metody komunikace informovanosti zaměstnanců i 
studentů – Struktura dělení finančních prostředků – Informační systémy – Propagace fakulty mezi 
studenty a veřejností). Děkan prof. Ševčík poděkoval jednotlivým senátorům za konstruktivní 
atmosféru a snahu fakultu posunout vpřed. V diskusi vystoupili dr. Fürst (kvalita výuky, evaluace, 
dotaz na místo výuky v hodnocení akadem. pracovníků); k tomu děkan uvedl, že kvalita výuky je 
zohledňována při hodnocení ak. pracovnků i v rámci výběrových řízení, kde je v rovnováze „výkon“ 
výzkumný i pedagogický a účastní se jich proděkanka pro pedagog. záležitosti. Proděkanka doc. 
Smolová hovořila o evaluacích pedagogů, přípravě nového dotazníků a svých zjištěních o kvalitě 
výuky. Doc. Luhová uvedla, že dochází k vyššímu poměru studentů s nižším zájmem o výuku. Ke 
kvalitě výuky a jejímu hodnocení dále vystoupili senátoři Talašová, Fňukal a Chodorová. Senátor 
Opravil se dotázal na oznámení zahájení evaluace (doc.Smolová – e-mailem). 
 
Předseda AS PřF poděkoval všem senátorům za spolupráci v uplynulém volebním období a popřál 

jim hodně úspěchů. 
 

 
  

 

Příští jednání – ustavující zasedání AS PřF UP 8. volebního období 

10. května 2011 v 15 hodin, v zasedací místnosti děkanátu PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc   

 

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

Závěry z jednání AS PřF UP dne 2. května 2011  

 AS schválil zprávu o průběhu a výsledcích voleb AS PřF UP na 8. volební období, které 

se konaly ve dnech 11.-13.4.2011 a vzal na vědomí informaci o výsledcích voleb do AS 

UP na PřF UP. 

 AS schválil rozpočet PřF UP na rok 2011 

 navrhl do voleb Zastupitelstva mládeže Olom. kraje A. Kuzmina 


