Zápis č. 3 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 13. prosince 2017
Přítomni: 21 členů AS PřF UP dle prezenční listiny
Hosté: děkan prof. I. Frébort, doc. R. Kubínek, Mgr. J. Mazal, prof. Z. Hradil

Program zasedání:
1.
2.
3.

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulých jednání a Informace z AS UP
Volba kandidáta na funkci děkana
Různé

Bod 1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulých jednání
Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda fakultního senátu prof. Opatrný. Seznámil
přítomné s programem zasedání, k programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Připomínky nebyly vzneseny
ani k zápisu z minulého zasedání, který byl tímto schválen.
Předseda senátu požádal místopředsedu senátu dr. Fűrsta, aby připomněl usnesení z minulého zasedání a
informoval přítomné o jejich plnění. Kroky, které podnikl management fakulty k uvedení informací ve STAGu do
souladu se skutečným stavem krátce popsal doc. Kubínek. Místopředseda Fűrst pak informoval, že legislativní
komise zpracovává první návrh novely Jednacího řádu AS PřF UP, k dalšímu projednání materiálu se její
členové sejdou po novém roce. AS UP zvolil dr. Fűrsta zástupcem PřF do RVŠ, doc. Smolovou zástupkyní UP
do RVŠ. Ostatní usnesení krátce shrnul prof. Opatrný.
AS UP na svém zasedání dne 25. října mimo jiné jmenoval delegáty do sněmu RVŠ, schválil plán realizace
strategického záměru na rok 2018, vstup UP do asociace pro kvalitu právního vzdělávání, III. změnu Studijního
a zkušebního řádu UP, nový statut FTK. Dále AS UP vzala na vědomí směrnici rektora standardy pro
institucionální akreditace a výsledky voleb do kolejní rady.
Prof. Šebela na žádost prof. Opatrného krátce okomentoval dění na zasedání AS UP dne 9. prosince. AS UP
diskutoval výhrady k Zprávě o vnitřním hodnocení kvality, předpis projde ještě jedním schvalovacím řízením
v půlce ledna. AS UP schválil Jednací řád Vědecké rady CMTF UP v Olomouci. AS UP vzal na vědomí nový
etický kodex. Na jednání představil rektor kandidáty na prorektorské pozice. Jedním z kandidátů je senátor
doc. M. Fiurášek.
Bod 2. Volba kandidáta na funkci děkana
Předseda volební komise doc. Jukl sdělil, že volba kandidáta na funkci děkana byla vyhlášena 11. října 2017.
Komise obdržela v termínu čtyři návrhy na kandidáta, navrženi byli: prof. I. Frébort, doc. I. Smolová,
prof. B. Šarapatka, prof. V. Voženílek. Písemný souhlas s kandidaturou obdržela komise pouze od
prof. I. Fréborta, ostatní navržení kandidaturu písemně odmítli. Komise sestavila jednoprvkový seznam
kandidáta na funkci děkana.
Prof. Opatrný požádal prof. Fréborta, aby shrnul své teze v krátkém vystoupení. Poté otevřel prostor pro
dotazy.
První dotaz položil senátor Fűrst. Zajímalo ho, jaké konkrétní změny plánuje kandidát směrem ke zkvalitnění
výuky s ohledem na institucionální akreditaci. Pan děkan nastínil čtyři základní roviny, ve kterých popsal
konkrétní kroky:
1. institucionální akreditace přináší možnost flexibilní tvorby kurikula, nabízí se příležitost zhodnotit
aktuální stav, zjistit, kde máme překryvy, nedostatky, zvážit spojení, rozdělení, tvorbu nových studijních
programů.
2. kvalita vzdělávání, kvalita vyučujících – celouniverzitní systém IS HAP, spolupráce na změnách s
dr. L. Juklovou ve funkci nové proděkanky pro organizaci a rozvoj studijních programů a rovněž
s příslušným prorektorem/prorektorkou na centrální úrovni.
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3. evaluační nástroje výuky – zpětná vazba od studentů, zavedení funkčního elektronického systému
evaluace výuky se dlouhodobě nedaří, konkrétní možnosti nápravy již pan děkan diskutoval se
studenty.
4. vzdělávání učitelů středních škol
Do diskuse k tématu se zapojil prof. Opatrný.
Prof. Šebela požádal o bližší informace k pozici vědeckého tajemníka a nastínění nové prorektorské pozice
doc. Fiuráška i představy, jak bude ze strany fakulty budoucí prorektor podporován. Pan děkan uvedl, že zatím
nemá kandidáta na pozici, bude vypsáno otevřené výběrové řízení. Krátce shrnul požadavky na pozici
i budoucí náplň práce.
Pracovní náplň prorektorské pozice představil blíže doc. Fiurášek. Pan děkan jej přizval k pravidelným
jednáním kolegia děkana.
Prof. Voženílek požádal o informace, jaké konkrétní kroky plánuje pan děkan podniknout v rámci podpory
zastupování fakulty ve významných vědeckých mezinárodních výborech, komisích, panelech atd. Pan děkan
odpověděl, že v rámci podpory členství v radách společností je nejprve třeba získat přehled, zvážit, co dále
rozvíjet, co udržet, kam by bylo dobré se dostat. Na základě informací lze pak přistoupit k vytvoření společné
strategie v rámci fakulty včetně případné finanční podpory samotných výjezdů, členství. Věc spadá do
kompetence proděkana pro zahraniční záležitosti.
Prof. Opatrný vznesl dotaz, do jaké míry bude třeba zasáhnout do statutu s ohledem na návrh nové
proděkanské pozice. Reagoval pan děkan sdělením, že nebude nutné měnit znění vnitřního předpisu, půjde
pouze o přerozdělení pracovních náplní.
Dále prof. Opatrný položil děkanovi dotaz, zda zvažoval aktivní zapojení fakulty v procesech a jednáních
týkajících se metodiky hodnocení po roce 2017. Pan děkan uvedl, že zásadní změny v tomto směru neplánuje,
dle jeho názoru věc spadá spíše do kompetence prorektora a nabízí se tedy spíše zapojení na úrovni
univerzity než fakulty. Stávající systém hodnocení na fakultě považuje pan děkan za motivační a
konkurenceschopný i mezinárodně. Byl vytvořen i testován v prostředí fakulty, vychází z jiného hodnotícího
období, z jiných (mezinárodně uznávaných) bodovaných výsledků. Stávající systém hodnocení na fakultě dle
pana děkana zajišťuje stabilní prostředí bez ohledu na výkyvy financování z vnějšku. Rád by aktivně využíval
prostředků 2% rezervy děkana pro aktivity vedoucí k rozvoji výzkumu, např. prostřednictvím juniorských grantů,
na podporu pracovišť s novým záměrem, nových pracovišť atd.
Prof. Opatrný poděkoval za příspěvky a uzavřel diskusi. Požádal předsedu volební komise doc. Jukla, aby
zahájil samotné volby kandidáta na funkci děkana. Doc. Jukl vyložil senátorům způsob, jakým volby
proběhnou, a vyhlásil 1. kolo.
Výsledek tajného hlasování – 1. kolo
počet vydaných volebních lístků:
21
počet odevzdaných volebních lístků:
21
počet platných volebních lístků:
21
Pro kandidáta se vyslovilo 8 hlasů.
Protože kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, doc. Jukl zahájil 2. kolo hlasování:
Výsledek tajného hlasování – 2. kolo
počet vydaných volebních lístků:
21
počet odevzdaných volebních lístků:
21
počet platných volebních lístků:
21
Pro kandidáta se vyslovilo 8 hlasů.
Protože ani ve druhém kole kandidát nezískal nadpoloviční většinu hlasů, doc. Jukl zahájil 3. kolo hlasování:
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Výsledek tajného hlasování – 3. kolo
počet vydaných volebních lístků:
21
počet odevzdaných volebních lístků:
21
počet platných volebních lístků:
21
Pro kandidáta se vyslovilo 8 hlasů.
Ani ve třetím kole nezískal kandidát potřebný počet hlasů.
AS PřF UP v Olomouci se neusnesl na volbě kandidáta na funkci děkana. Předseda AS PřF UP
v Olomouci proto vyhlásil dne 13.12.2017 nové volby.
Harmonogram voleb:
 čtvrtek 21. prosince - uzávěrka návrhů na kandidáty
 úterý 2. ledna - uzávěrka pro vyslovení souhlasu kandidátů
 středa 3. ledna - zveřejnění kandidátní listiny
 středa 10. ledna - představení kandidátů na shromáždění akademické obce – termín bude možné
modifikovat po diskusi s navrženými kandidáty, zatím byla provedena rezervace auly PřF.
 středa 17. ledna - volba kandidáta na děkana v AS PřF UP v zasedací místnosti děkanátu PřF UP, čas
bude upřesněn.
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. Volební komise
zůstává ve složení doc. Marek Jukl - předseda, dr. Tomáš Fűrst a Jakub Žák.
Výsledek hlasování (přítomno 21 členů):




Pro
Proti
zdržel se

19
0
2

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-3/2017.
Bod 4. Různé
Senátor M. Jašek upozornil, že zatím nebyla vydaná aktualizovaná verze provozního řádu skříněk ve veřejných
prostorách fakulty. Vedení fakulty požádalo o podání písemného požadavku na nápravu na děkanát PřF.
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 17. ledna v zasedací místnosti PřF, čas bude upřesněn.

Závěry z jednání AS PřF UP dne 11. října 2017

• AS PřF UP vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana s navrženým harmonogramem. Volební
komise zůstává ve složení doc. Marek Jukl - předseda, dr. Tomáš Fűrst a Jakub Žák.

Zapsala:
Schválil:

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