Zápis č. 4 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. ledna 2018
Přítomni: 21 členů AS PřF UP dle prezenční listiny
Hosté: děkan prof. I. Frébort, doc. R. Kubínek, doc. M. Čajan, doc. M. Kubala, dr. M Špundová, doc. J. Langer,
prof. J. Molnár,

Program zasedání:
1.
2.
3.

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulých jednání a informace z AS UP
Volba kandidáta na funkci děkana PřF
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.
Prof. Opatrný požádal senátora dr. Fűrsta, aby připomněl usnesení z minulých jednání fakultního
akademického senátu k řešení. Dr. Fűrst připomněl usnesení z říjnového zasedání AS PřF UP v roce 2017,
kterým AS PřF UP pověřil legislativní komisi vypracováním návrhu novely jednacího řádu. Sdělil, že legislativní
komise pracuje na návrhu, který v nejbližších dnech předloží členům AS PřF UP, aby mohl být projednán na
příštím zasedání fakultního senátu.
Informace z AS UP
Prof. Opatrný přivítal na jednání předsedu AS UP doc. J. Langera a ocenil vstřícnou spolupráci mezi AS UP
a fakultním senátem. Informoval, že členové fakultního senátu obdrželi k připomínkování dílčí změny ve Statutu
UP a ve mzdovém předpise. Požádal členy studentské komory AS PřF UP, aby se věnovali předloženému
návrhu Řádu vysokoškolské koleje UP. O totéž požádal ve svém krátkém vystoupení také prof. Šebela.
Bod 2. Volba kandidáta na funkci děkana
Prof. Opatrný požádal předsedu volební komise doc. Jukla, aby seznámil přítomné s dalším postupem.
Doc. Jukl sdělil, že volební komise obdržela v termínu 12 návrhů na 6 kandidátů na pozici děkana
přírodovědecké fakulty. Navrženi byli: prof. I. Frébort, doc. I. Smolová, prof. B. Šarapatka, doc. M. Čajan, doc.
J. Fiurášek, doc. M. Kubala. Doc. J. Fiurášek písemně kandidaturu odmítl, ostatní kandidáti podali písemný
souhlas s kandidaturou. Doc. I Smolová a prof. B. Šarapatka na shromáždění akademické obce dne 10.1.2018
od kandidatury odstoupili. Volební komise AS PřF UP sestavila abecední seznam kandidátů na funkci děkana
takto:
1. doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
2. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc.PhD.
3. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Prof. Opatrný požádal kandidáty, aby shrnuli své teze v krátkém vystoupení. Pořadí vystoupení kandidátů bylo
rozlosováno. Jako první vystoupil děkan prof. Frébort, dále doc. Čajan a poté doc. Kubala. Prof. Opatrný
poděkoval kandidátům a otevřel prostor pro dotazy z pléna. Na dotazy odpovídali všichni tři kandidáti
v určeném pořadí.
Jako první se do diskuse přihlásil senátor doc. M. Rulík, kandidátům položil dotaz, pro koho dle jejich názoru
fakulta je, kdo by zde měl především studovat a co očekávají od absolventů, jaké bude jejich uplatnění. Jako
druhý přispěl do diskuse prof. Voženílek. Ocenil kandidáty za jejich účast ve volbách a požádal je, aby vybrali
maximálně dvě pro ně stěžejní oblasti, ve kterých chtějí fakultu posunout kupředu. Pan děkan pak sám
zodpověděl druhý dotaz prof. Voženílka, který se zeptal, jestli ví, z jakého důvodu nebyl znovu zvolen do

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

funkce v prvním kole a jestli z této skutečnosti vyvodil nějakou sebereflexi. Následující dotaz položil Mgr. Lukáš
Weber. Dotázal se, jak kandidáti vidí budoucnost vztahů mezi centry a fakultou a zda a jak se bude vnitřní
hodnocení kvality v rámci institucionální akreditace týkat Pevnosti poznání. Poslední dva dotazy kandidátům
položil prof. Opatrný. Požádal kandidáty, aby krátce vysvětlili chystané změny financování výzkumu a
vzdělávání např. studentům, kteří se neorientují v problematice, a požádal je rovněž o vyjádření k tématu
zavedení funkčního hodnocení kvality výuky studenty na fakultě.
Protože z pléna nezazněl další dotaz, prof. Opatrný poděkoval kandidátům za jejich vystoupení a uzavřel
diskusi. Dále 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 voleb.
Výsledek tajného hlasování – 1. kolo
počet vydaných volebních lístků:
počet odevzdaných volebních lístků:
počet platných volebních lístků:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

21
21
20, z toho:
počet hlasů: 8
počet hlasů: 1
počet hlasů: 11

Usnesení č. 1-4/2018:
Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, konané
dne 17.1.2018, Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci navrhuje rektorovi UP pro
jmenování do funkce děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pro funkční období 1.2.2018 až
31.1.2022 doc. RNDr. Martina Kubalu, Ph.D.
Bod 4. Různé
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 31. ledna 2018 v zasedací místnosti PřF UP od 13:00 hodin.

Závěry z jednání AS PřF UP dne 17. ledna 2018
• Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana PřF UP v Olomouci, konané dne
17.1.2018, Akademický senát PřF UP v Olomouci navrhuje rektorovi UP pro jmenování do funkce
děkana PřF UP v Olomouci pro funkční období 1. února 2018 až 31. ledna 2022 doc. RNDr.
Martina Kubalu, Ph.D.

Zapsala:
Schválil:

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