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Preambule

Při příležitosti stého výročí narození prof. PhDr. Josefa 
Ludvíka Fischera, prvního rektora obnovené olomoucké 
univerzity, byl zřízen v roce 1994 institut „Přednáška k po-
ctě Josefa Ludvíka Fischera“, která se uskutečňuje jako pro-
jev ocenění významu této osobnosti v historii Univerzity 
Palackého v Olomouci (dále jen „UP“).

Článek I.
Přednáška

1. „Přednášku k poctě Josefa Ludvíka Fischera“ prosloví 
významná česká či zahraniční osobnost z kterékoliv 
vědní oblasti.

2. Tematicky by měla být přednáška zaměřena k závažné-
mu badatelskému problému.

3. Přednáška se koná jedenkrát v roce, zpravidla v měsíci 
listopadu.

4. Předpokládaný rozsah přednášky je 40–50 minut.
5. Přednáška je spojena s finanční odměnou.
6. Návrh na kandidáta přednášky může podat každý člen 

akademické obce prorektorovi/prorektorce UP pro zá-
ležitosti vědy a výzkumu do 15. května běžného roku. 
Součástí návrhu je stručné zdůvodnění.

7. O výběru kandidáta rozhoduje rektor UP na základě 
návrhu komise předloženého příslušným prorektorem/
prorektorkou UP.
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Článek II.
Komise pro výběr kandidáta

1. Komise pro výběr kandidáta/kandidátů (dále jen „ko-
mise“) je tvořena jedním zástupcem každé z fakult, kte-
rého na návrh děkana příslušné fakulty jmenuje rektor 
UP, a předsedou, kterým je prorektor/prorektorka UP 
pro záležitosti vědy a výzkumu, rovněž jmenovaný/á 
rektorem UP.

2. Komise je jmenována na dobu funkčního období rekto-
ra UP.

3. Zasedání komise je svoláváno příslušným prorektorem/
prorektorkou UP zpravidla v červnu.

4. Komise na základě hlasování určí pořadí kandidátů. 
V rámci jednokolové volby mohou být vybráni nejvýše 
tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

5. Návrh kandidáta/kandidátů postupuje předseda komi-
se rektorovi UP k rozhodnutí.

Článek III.
Závěrečné ustanovení

1. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřed-
ní desce UP, tj. druhým dnem po nabytí platnosti.

V Olomouci dne 9. září 2013

                                                                                                                              prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
                                                                                                                                                       rektor UP


