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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

Zápis č. 21 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne  23. února 2011

 
 

Přítomni: 

18 členů AS PřF, 

děkan: prof. J. Ševčík 

proděkani : doc. I. Smolová, prof. M. Dušek    

hosté : D. Gronychová, V. Petr, E. Johanidesová, R. Křesina 

omluveni: P. Dudková, L. Mařincová, V. Pazderová,         

 

 

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

 

Bod 1. Změna Statutu PřF UP 

 

Bod programu uvedl AS PřF UP dr. Jukl. Zmínil, ţe AS PřF UP schválil procedurou předepsanou VŠ 

zákonem zřízení dvou regionálních center, a sice Centrum regionu Haná pro biotechnologický a 

zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, a to dne 18.12.2008. 

Po jejich vzniku je třeba upravit odpovídajícím způsobem Statut PřF UP a jeho přílohy I – 

Organizační řád PřF UP. 

Na návrh děkana PřF UP je tedy AS předloţena změna příslušných ustanovení Statutu PřF UP ve 

znění: 

I. článek 4 odst. 1 písm. d) Statutu PřF UP zní:  

„d) Centrální jednotky fakulty, které tvoří pracoviště děkanátu, kabinety, regionální 
výzkumná centra, informační středisko a správa budov.“ 

II. do článku 6 odst. 2 Organizačního řádu PřF UP se doplňuje nová odráţka, která zní  

„▪ Regionální výzkumná centra zřízená pro řešení konkrétních projektů v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jsou řízena děkanem. Jsou jimi:  

- Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum,  

- Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. “. 

Schválený program zasedání AS PřF UP : 
1. Změna Statutu PřF UP 
2. Připomínky k návrhu Studijního a zkušebního řádu UP 
3. Role výuky v činnosti VŠ a při hodnocení akademického pracovníka 
4. Různé  
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Hlasování 1 

 

 Hlasování 1: AS PřF UP schvaluje předložené změny Statutu PřF UP. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 13 

 proti 0 

 zdrţel se 0 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 2. Připomínky k návrhu Studijního a zkušebního řádu UP 

Dr. M. Jukl uvedl, že k návrhu SZŘ UP došla z akademické obce PřF UP velká řada připomínek. Tyto 

připomínky byly projednány s proděkankou doc.Smolovou v Legislativní komisi AS PřF UP.  

Pro účely dnešního jednání jsou, vzhledem k velkému množství a mnohdy navzájem vylučujícímu se 

charakteru, rozděleny do tří kategorií: 

1. Konkrétní připomínky zapracované se zdůvodněním do textu návrhu SZŘ - materiál, který byl 

podkladovým materiálem pro dnešní jednání. Navrhuje se, aby byly senátem projednány a po 

schválení odeslány AS UP jako připomínky AS PřF UP. 

2. Další konkrétní připomínky, z nichž mohou být na dnešním zasedání vybrány další, které budou 

zapracovány do materiálu ad 1. 

3. Připomínky obecného charakteru, z nichž mohou být na dnešním zasedání vybrány ty, které budou 

odeslány AS UP jako připomínky AS PřF UP. 

 

Ad 1. Předložený materiál byl podroben těmto úpravám: 

- navržené úpravy čl. 14/4 a 20/1 byly z materiálu vypuštěny 

Ad 2. Do předloženého materiálu byly schváleny následující úpravy: 

- do čl. 22/3 vložen požadavek na případně další podmínky ukončení předmětu (připomínka 

dr.Fňukala) 

- v čl. 11/1 je třeba umožnit dřívější konání SZZ u víceoborového studia - dle směrnice děkana 

(připomínka dr. Fňukala) 

-  čl. 2 byl rozšířena o odst.4, umožňující jen elektronickou podobu výkazu o studiu – dle směrnice 

děkana (připomínka dr.Fňukala) 

- do čl. 1/5 vloženo ustanovení o postupu v případě kolize směrnic děkanů v případě mezifakultní 

výuky – postup se stanoví dohodou děkanů (připomínka dr.Fňukala) 

- v čl. 5 změněn nadpis – povinnosti související s organizací studia (připomínka dr.Fürsta) 

V této podobě byl materiál schválen. 

 

Ad 3. Z obecných připomínek byly k předložení AS UP schváleny: 

- přepracování částí IV. a V. za účelem zjednodušení příslušného řízení 



Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 23.2.2011                                                                     str.3 

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: +420–585634009 (sekretariát děkana), +420-585634649 (předseda AS PřF UP), fax +420–585225737 

- požadavek na srovnatelnou obecnost části II s částí III 

Dále se doporučuje zvážit termín „individuální studijní plán“ užívaný v části II v jiném významu než 

v části III a prověřit vhodnost terminologie „závěrečná práce“ vs. „kvalifikační práce“. 

 

 
Hlasování 2 

 

 Hlasování 2: Akademický senát PřF UP 

1. doporučuje Akademickému senátu UP vrátit předložený návrh Studijního a 

zkušebního řádu UP předkladateli k zapracování připojených podnětů a připomínek AS PřF. 

2. Krom těchto konkrétních připomínek k textu návrhu v něm uvedených vznáší AS 

PřF UP k návrhu výše uvedené připomínky obecné. 

 

Výsledek hlasování:  

 pro 15 

 proti 0 

 zdrţel se 0 
 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Všechny ostatní připomínky, které byly senátu doručeny, budou rovněž předány AS UP. 
 

 

Bod 3. Role výuky v činnosti VŠ a při hodnocení akademického pracovníka 
 

Dr. Jukl uvedl, ţe obdrţel podnět senátora Fürsta s podporou dalších 10 senátorů, aby se senát 

zabýval tímto tématem a předal mu slovo. Dr. T. Fürst, zahájil diskusi, tím, ţe povaţuje vzdělávání 

studentů za primární poslání fakulty, které není méně důleţité neţ výzkum. Domnívá se, ţe situace, 

kdy jsou akademičtí pracovníci hodnoceni především podle počtu impaktovaných publikací vede k 

postupné erozi vzdělávací funkce fakulty. Ţádá děkana, aby předloţil senátu návrh opatření, jak 

zvrátit trend postupné eroze vzdělávací role fakulty a jak kvalitu pedagogické činnosti zohlednit v 

konkursních řízeních. Domnívá se, ţe pedagogický rozměr činnosti akademického pracovníka je 

minimálně stejně důleţitý jako rozměr výzkumný. Z tohoto důvodu není počet článků či jejich citací 

důleţitějším kritériem kvality práce neţ počet vzdělaných a spokojených absolventů. 

V obsáhlé diskusi vystoupil především děkan fakulty prof. Ševčík, proděkanka doc. Smolová a téměř 

všichni senátoři. 

Z diskuse vyplynulo přesvědčení, ţe vedeni fakulty poctivě, podrobně a pečlivě vysvětlilo, jakou 

váhu přikládá výzkumu a jakou výuce s tím, ţe hodlá obě tato hlediska uplatňovat při hodnocení 

akademických pracovníků i při výběrových řízeních.  
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Příští jednání AS PřF:   

23. března 2011 ve 13 hodin, v zasedací místnosti děkanátu tř. 17. listopadu 12, Olomouc. 
 

 

Zapsala:  Jana Mlčochová 

 

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

 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 23. února 2011    

 AS projednal připomínky k návrhu Studijního a zkušebního řádu UP a doporučuje AS 

UP návrh vrátit předkladateli k přepracování tak, aby do něj byly zapracovány 

připomínky AS PřF UP. 

 

  AS se zabýval rolí výuky v činnosti vysokých škol (a PřF UP) a při hodnocení 

akademických pracovníků. Přijal ujištění děkana fakulty, ţe při hodnoceních i 

výběrových řízeních bude zohledňována jak vědecká tak pedagogická činnost kaţdého 

akademického pracovníka. 


