Zápis č. 2 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 11. října 2017
Přítomni: 19 členů AS PřF UP dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. M. Hönig, prof. M. Strnad
Hosté: děkan prof. I. Frébort, doc. R. Kubínek, Ing. J. Zimová, Mgr. L. Macková
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
Informace z AS UP
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana
Průběžná zpráva o hospodaření PřF UP k 31.8.2017
Vyjádření senátu k záměrům studijních programů
Volby zástupců PřF do Rady VŠ
Studentská rubrika
Návrh změn jednacího řádu AS PřF UP
Diskuse nad změnou volebního řádu AS PřF UP
Různé

Bod 1. Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda fakultního senátu prof. Opatrný.
Předal slovo doc. Juklovi, který představil přítomným pana Libora Galušku, pracovníka PřF, který
z rukou děkana převzal ocenění a poděkování za 130 bezpříspěvkových odběrů krve.
Poté prof. Opatrný představil pana Michala Jandíka, který nahradil na postu senátora studentské
komory fakultního senátu sl. Kutkovou, jejíž mandát zanikl ukončením studia k 5. 9. 2017.
Prof. Opatrný dále seznámil přítomné s programem zasedání, k programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Shrnul rovněž přehled usnesení z minulého zasedání fakultního senátu a pověřil
místopředsedu senátu dr. Fűrsta kontrolou plnění přijatých usnesení. Z pléna nezazněly žádné
připomínky k zápisu z minulého zasedání ani k přijatým usnesením, prof. Opatrný přešel ke druhému
bodu jednání.
Bod 2. Informace z AS UP
AS UP na svém zasedání dne 5.10. schválil mimo jiné pravidla systému zajišťování kvality na UP
(materiál obdrželi přítomní k připomínkování 12.9., dále změnu Stipendijního řádu UP po
připomínkách MŠMT a Řád přezkumné komise po připomínkách MŠMT. Prof. Opatrný uvedl, že na
příštím zasedání bude předložena k projednání novela Studijního a zkušebního řádu UP, Vnitřní
mzdový předpis UP (obojí obdrželi senátoři k připomínkování 2.10.), Plán realizace strategického
záměru UP na rok 2018 (senátoři obdrželi k připomínkování 4.10.)
Prof. Opatrný požádal přítomné senátory AS UP o doplnění či upřesnění informací. O slovo se
přihlásil prof. Šebela, sdělil, že dokument týkající se hodnocení kvality na UP byl AS UP schválen
i přes snahu senátorů PřF o odložení schvalování dokumentu a přes řadu kritických ohlasů, které na
jednání zazněly. Prof. Opatrný poděkoval zástupcům PřF ve velkém senátě za jejich práci.
Bod 3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana
Prof. Opatrný uvedl, že v souladu s Jednacím řádem AS PřF UP vyhlašuje volbu kandidáta na funkci
děkana fakultní senát. V souvislosti s volbou děkana je třeba zvolit z řad senátorů tříčlennou volební
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komisi; prof. Opatrný požádal o návrhy z pléna. S návrhem do komise souhlasil doc. Jukl, dr. Fűrst,
J. Žák. Prof. Opatrný rovněž zopakoval návrh harmonogramu voleb, který obdrželi senátoři písemně:
 pátek 10. listopadu - uzávěrka návrhů na kandidáty
 úterý 21. listopadu - uzávěrka pro vyslovení souhlasu kandidátů
 středa 22. listopadu - zveřejnění kandidátní listiny
 čtvrtek 30. listopadu - představení kandidátů na shromáždění akademické obce – termín bude
možné modifikovat po diskusi s navrženými kandidáty, zatím byla provedena rezervace
Laudonova sálu v Pevnosti poznání na uvedené datum.
 středa 13. Prosince - volba kandidáta na děkana v AS PřF UP
Formuláře návrhu kandidáta na funkci děkana a souhlasu navrženého kandidáta jsou přílohou č.1
a 2 tohoto zápisu. Protože k harmonogramu nebyly vzneseny žádné připomínky, prof. Opatrný zahájil
hlasování.
Návrh usnesení:
AS PřF UP vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana s navrženým harmonogramem
a schvaluje volební komisi ve složení: doc. M. Jukl, dr. T. Fűrst, J. Žák.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 
 Pro
18
 Proti
0
 zdržel se
1
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-2/2017.
Bod 4. Průběžná zpráva o hospodaření PřF UP k 31.8.2017
Materiál obdrželi senátoři písemně. Zprávu na jednání podrobně představil pan děkan. S ohledem na
případné budoucí změny v jednacím řádu sdělil, že kompletní výstupy z ekonomického systému, ze
kterých se zpráva o hospodaření zpracovává, obdrží vedení fakulty vždy poslední pondělí
v následujícím měsíci; zůstává tak velmi málo času na zpracování podkladů k předložení senátu
v odpovídající kvalitě. Výstupní data pro zpracování zprávy o hospodaření k 31.8.2017 obdrželo
vedení fakulty 25.9.2017.
K samotné zprávě děkan uvedl, že čerpání probíhá na všech střediscích rovnoměrně, vyčerpáno je
zhruba 60% jak z příspěvku na vzdělávání, tak z příspěvků na rozvoj výzkumné instituce. Čerpání
FPP a FRIM je nižší z důvodu časové prodlevy mezi ukončením veřejné soutěže a samotnou
instalací a platbou investic. Zatím je vyčerpáno 4 mil. z plánovaných 36 mil.
Stavební investice – zatím je vyčerpáno 12 mil., některé stavby jsou kvůli výběrovým řízením
a dalším administrativním záležitostem ve zpoždění. Změna čerpání tedy reflektuje změnu
harmonogramu staveb.
Hospodaření centra popularizace – čerpání probíhá rovnoměrně, plánovaná výše příjmu z provozu
expozic bude pravděpodobně mírně překročena.
Prof. Opatrný poděkoval panu děkanovi za příspěvek a požádal předsedkyni ekonomické komise
AS PřF UP doc. Smolovou o vyjádření k předloženému materiálu. Doc. Smolová uvedla, že
ekonomická komise projednala předloženou zprávu a připomínky k materiálu zaslané senátory na
svém jednání dne 10. října. Poté krátce shrnula nejdůležitější dotazy a připomínky, které EK položila
vedení fakulty a které byly managementem fakulty zodpovězeny a uvedla, že komise
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nezaznamenala problematické čerpání rozpočtu jednotlivých středisek a zdrojů. Upozornila, že EK
i senátoři by měli mít více času na seznámení se s přehledem čerpání.
Prof. Opatrný poděkoval za vyjádření. Z pléna nezazněly žádné dotazy ani připomínky, předseda
senátu zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
AS PřF UP bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření k 31. 8. 2017.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 




Pro
Proti
zdržel se

19
0
0

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-2/2017.
Bod 5. Vyjádření senátu k záměrům studijních programů
Prof. Opatrný předal slovo doc. Kubínkovi. Ten předložil fakultnímu senátu k vyjádření záměr
akreditace deseti studijních programů v rámci projektu ESF. Záměr akreditace již schválila
pedagogická komise. Materiály obdrželi senátoři písemně. Doc. Kubínek studijní programy
představil, uvedl důvody akreditace. Prof. Opatrný doplnil, že na základě připomínek byly odstraněny
z textu gramatické chyby a dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto bodu.
Návrh usnesení:
AS PřF UP podporuje záměr akreditace předložených studijních programů.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 
 Pro
19
 Proti
0
 zdržel se
0
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-2/2017.
Bod 6. Volby zástupců PřF do Rady VŠ
Materiály obdrželi senátoři písemně. Prof. Opatrný krátce představil působnost RVŠ. Vzhledem
k tomu, že 31.12.2017 končí funkční období stávajících delegátů rady, vyzval plénum, aby
nominovalo delegáty nové. Do předsednictva RVŠ navrhl jako náhradu za sebe doc. Smolovou
s ohledem na silnou vazbu na AS UP a předchozí zkušenosti z RVŠ. Dále navrhl dr. Fűrsta na pozici
zástupce RVŠ za fakultu. Nominaci kandidátů na studentské pozice RVŠ ponechal na senátorech
studentské komory fakultního senátu. Senátor Žák navrhl Romana Chvátala, který nominaci přijal.
Mgr. Lucie Macková, senátorka AS UP na výzvu senátora Webera seznámila přítomné s kandidáty,
kteří mají podporu studentské komory AS UP a vyzvala proto, aby studentští senátoři AS PřF UP
zvážili nominaci svého kandidáta. Prof. Opatrný nominaci dalšího kandidáta podpořil, rozhodnutí
ponechal na studentech.
Návrh usnesení:
AS PřF UP navrhuje dr. T. Fűrsta jako zástupce PřF UP v Radě VŠ, doc. I. Smolovou jako
zástupkyni UP v předsednictvu RVŠ, a Romana Chvátala jako zástupce studentů UP.
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Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 
 Pro
17
 Proti
0
 zdržel se
2
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-2/2017.
Bod 7. Studentská rubrika
Materiály obdrželi senátoři písemně. Prof. Opatrný předal slovo panu Žákovi, který jednotlivé body
studentské rubriky blíže představil.
1. Návrh nového člena Legislativní komise
Vzhledem k ukončení studia senátorky Kutkové, která byla členkou Legislativní komise AS PřF UP,
byl snížen počet studentů v komisi. Studentská komora navrhla Mgr. Lucii Borkovou na post nového
člena z řad studentů. Předseda AS PřF UP dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
AS PřF UP jmenuje Mgr. Lucii Borkovou členkou Legislativní komise AS PřF UP.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 
 Pro
18
 Proti
0
 zdržel se
1
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 5-2/2017.
2. Vedení závěrečných prací mezi katedrami
Studenti upozornili na případy, kdy si student jedné katedry zvolí závěrečnou práci na jiné katedře či
pracovišti a až po několika měsících zjistí, že vedení jeho katedry vybranou závěrečnou práci
neakceptuje. O stanovisko k problematice pořádali doc. Kubínka. Proděkan pro studijní, sociální
a pedagogické záležitosti uvedl, že v souladu s vnitřními předpisy fakulty je třeba, aby téma
závěrečné práce odsouhlasil vedoucí příslušné katedry, který tak potvrdí, že téma je oborově
příbuzné a v souladu s náplní studijního programu a bude katedrou akceptováno. Diskusi doplnil
pan děkan. Uvedl, že daná katedra je garantem studijního programu a je zodpovědná za to, že téma
práce bude v souladu s profilem absolventa studijního programu. Právě katedra proto vypisuje
témata závěrečných prací a nabízí studentům semináře, kde je student v rámci diplomové práce
instruován a metodicky veden. Pokud tomu tak není, pan děkan bude situaci řešit ve spolupráci
s doc. Kubínkem po upozornění na konkrétní pracoviště. Do diskuse se zapojil i prof. Šebela. Uvedl,
že katedra garantuje také spravedlivé hodnocení závěrečných prací. Pokud si student zvolí téma,
které není schválené garantující katedrou, může pak vypracovat závěrečnou práci, která nebude
srovnatelná v rámci studijního programu. I z tohoto důvodu považuje za správné, aby témata
závěrečných prací byla konzultována s pracovištěm (s vedoucím katedry, garantem studijního oboru,
garantem profilujícího předmětu).
O slovo se přihlásila Mgr. Borková, upozornila na případy, kdy vedoucí katedry téma schválí
s důrazným upozorněním na problematický průběh obhajoby. Prof. Opatrný navrhl řešit toto ve
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spolupráci s proděkanem Kubínkem, pokud se touto cestou nedojde k nápravě, téma se znovu
otevře na jednání fakultního senátu.
3. Pokyny pro vypracování závěrečných prací
Na příkladu studenta FTK, který v loňském akademickém roce neúspěšně obhajoval magisterskou
práci na PřF, katedře botaniky, poukázali studenti na dle jejich názoru nedostatečné, nepřehledné
a neaktuální zveřejňování pravidel a pokynů pro vypracování závěrečných prací na PřF a požádali
o nápravu. Příspěvek doplnil senátor Weber. O slovo se přihlásil pan děkan, uvedl, že na výše
uvedený případ reagoval požadavkem na proškolení všech školitelů mimo katedru, aby své studenty
mohli správně instruovat. Dále sdělil, že ve Zpravodaji vyzve jednotlivá pracoviště, aby zaktualizovali
pokyny k tématům přímo ve STAGu. U mezioborových studií nebo v případě, že diplomovou práci
bude na PřF vypracovávat student jiné fakulty, je ale na samotných studentech, aby semináře
k diplomovým pracím absolvovali také na PřF a dostali tak adekvátní vedení svých diplomových
prací a požadované instrukce. K tématu se vyjádřil také doc. Ondřej, doc. Smolová, senátor Chvátal.
Na jednání se dostavil doc. Tomáš Lebeda, člen AS FF a spoluautor volebního řádu AS FF.
Prof. Opatrný přerušil projednávání bodu 4 a přešel k projednání devátého bodu programu.
Bod 9. Diskuse nad změnou volebního řádu AS PřF UP
Vzhledem k nejednoznačným názorům na interpretaci oborové příslušnosti kandidátů při posledních
volbách do AS PřF UP vznikla potřeba otevřít téma případné úpravy pravidel volebního řádu, která
by byla jednoznačná a řešila problém patřičného zastoupení jednotlivých pracovišť ve fakultním
senátu. Inspirací může být volební řád AS FF UP, který je založen na udílení preferencí
s proměnlivou vahou. Doc. Lebeda podrobně vysvětlil proces tvorby volebního systému FF i samotný
průběh elektronických voleb do AS FF UP a zkušenosti s novým systémem. S dotazy se přihlásil
dr. Fűrst, prof. Šebela, senátor Weber.
Prof. Opatrný poděkoval doc. Lebedovi za vystoupení a vrátil se zpět k projednávání bodu 4.
Bod 7. Studentská rubrika - pokračování
4: Stav aktuálně probíhajících projektů
Studenti vyzvali vedení fakulty, aby poskytlo aktuální informace k realizovaným projektům v rámci
areálu Holice a budovy na tř. 17 listopadu a o vyjádření k projektu rozvoje a zkvalitnění wi-fi signálu
v budovách přírodovědecké fakulty a k možnosti realizace kavárny a bufetu v areálu Holice.
Podrobné informace o všech investičních akcích v obou areálech podala tajemnice Ing. Zimová
a pan děkan. Seznámili přítomné s harmonogramem stavebních prací v areálu Holice až do roku
2019, vysvětlili změnu v harmonogramu stavebních prací zde v letošním roce.
Ad 5: Kontrola aktuálnosti a správnosti údajů ve STAG
Studenti požádali vedení fakulty, aby zajistilo aktualizaci informací o předmětech v systému STAG
(anotace, hodinové dotace, přednášející, požadavky k zakončení předmětu). Reagoval pan děkan,
zhodnotil situaci a doporučil požádat ve Zpravodaji PřF pracoviště o provedení drobných úprav. Ty je
možné uskutečnit do 27. října. Rozsáhlejší změny je možné provést před sestavováním rozvrhu
v březnu a v dubnu na základě konkrétních zjištění studentů a po komunikaci s rozvrháři a garanty
jednotlivých předmětů/programů. Doc. Kubínek upozornil, že veškeré změny musí být souladu
s akreditací studijního programu.
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Návrh usnesení:
AS PřF UP žádá vedení fakulty, aby zajistilo soulad informací v elektronickém systému
Studijní agendy se skutečným stavem, zejména aby apelovalo na garanty jednotlivých
předmětů.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 
 Pro
19
 Proti
0
 zdržel se
0
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 6-2/2017.
6. Formuláře v angličtině
Studenti požádali vedení fakulty o vyjádření k aktuálnímu stavu dostupnosti formulářů v angličtině.
O slovo požádal pan děkan, uvedl, že dle jeho názoru jsou do angličtiny přeloženy všechny
formuláře, přeloženy jsou také vnitřních normy fakulty, i Zpravodaj vychází dvojjazyčně. Studenty
požádal o předložení seznamu dokumentů, které přeloženy nejsou, a zavázal se k zajištění překladu.
Pan děkan uznal určitou nepřehlednost formulářů v angličtině na stránkách studijního oddělení.
Problém se řeší v souvislosti s tvorbou nových anglických verzí webových stránek UP a jejích fakult.
Univerzitní webové stránky v angličtině byly spuštěny teprve minulý týden, anglický web naší fakulty,
který na tvorbu webu UP navazuje, jsou hotové již ze dvou třetiny, plně funkční budou do konce roku
2017.
Podněty studentské komory AS PřF UP jsou zpracovány v dokumentu, který je přílohou č. 3 zápisu.
Bod 8. Návrh změn jednacího řádu AS
Předseda AS PřF UP navrhl v zájmu efektivní práce fakultního senátu změnu časového rytmu
zpracování projednávaných materiálů formou novely jednacího řádu AS PřF UP takto: předkladatel
předloží podklady k projednání dva týdny před zasedáním senátu včetně návrhu usnesení. Termín
k připomínkám je jeden týden: připomínkující vyjádří podstatu své připomínky - jaké jsou návrhy
úprav a jejich zdůvodnění. K došlým připomínkám se vyjádří předkladatel, případně příslušná
komise. Aktualizovaný návrh je rozeslán senátorům do pátku před zasedáním. Součástí je
i vypořádání připomínek, přičemž u těch, které nebyly zakomponovány do předloženého návrhu, je
uvedeno zdůvodnění. Prof. Opatrný rovněž navrhl znění usnesení.
O slovo se přihlásil pan děkan, apeloval na členy legislativní komisi fakultního senátu, aby návrh
zpracovali s přihlédnutím k limitujícím termínům (ekonomické výstupy jsou k dispozici vždy až
25. den následujícího měsíce) a umožnili tak jistou flexibilitu a zajistili dostatek času na zpracování
rozpočtu a podkladů o průběžném čerpání. Prof. Opatrný potvrdil, že s flexibilitou se počítá.
Návrh usnesení:
AS PřF UP pověřuje Legislativní komisi vypracováním návrhu novely Jednacího řádu AS PřF
dle prodiskutovaných námětů.
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Výsledek hlasování (přítomno 19 členů): 
 Pro
17
 Proti
0
 zdržel se
2
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 7-2/2017.
Bod 10. Různé
Doc. Kubínek informoval, že dne 10. října byla kolegiem děkana schválena Zpráva o přijímacím
řízení pro akademický rok 2017/2018. S termínem do 20. října bude dokument zveřejněn na úřední
desce. Doc. Kubínek stručně seznámil přítomné s obsahem zprávy.
Prof. Šebela přečetl plénu dopis adresovaný předsedovi AS PřF UP, ve kterém v rámci projednávání
změny volebního řádu otevírá spolu s prof. Zbořilem téma garantovaného zastoupení obou center
fakulty v AS PřF UP s ohledem na jejich význam a pozici mezi ostatními součástmi fakulty.
Prof. Šebela předal dopis předsedovi senátu, elektronickou verzi obdrží i ostatní členové senátu;
dopis je přílohou tohoto zápisu.
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 13. prosince ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PřF
UP.
Závěry z jednání AS PřF UP dne 11. října 2017

• AS PřF UP vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana s navrženým harmonogramem a
schvaluje volební komisi ve složení: doc. M. Jukl, dr. T. Fűrst, J. Žák
• AS PřF UP bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření k 31. 8. 2017.
• AS PřF UP podporuje záměr akreditace předložených studijních programů.
• AS PřF UP navrhuje dr. T. Fűrsta jako zástupce PřF UP v Radě VŠ, doc. I. Smolovou jako
zástupkyni UP v předsednictvu RVŠ, a Romana Chvátala jako zástupce studentů UP.
• AS PřF UP jmenuje Mgr. Lucii Borkovou členkou Legislativní komise AS PřF UP.
• AS PřF UP žádá vedení fakulty, aby zajistilo soulad informací v elektronickém systému
Studijní agendy se skutečným stavem, zejména aby apelovalo na garanty jednotlivých
předmětů.
• AS PřF UP pověřuje Legislativní komisi vypracováním návrhu novely Jednacího řádu AS
PřF dle prodiskutovaných námětů.

Zapsala:
Schválil:

Alena Jarošová
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., předseda Akademického senátu PřF UP

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 009 (sekretariát děkana) | T: 585 634 100 (předseda AS PřF UP)
www.prf.upol.cz

