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POZVÁNKA
na 8. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,

které se bude konat
dne 26. května 2021 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:

1. Ověření zápisů ze zasedání konaných 7. a 28. dubna 2021

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

3. Informace z AS UP a RVŠ

4. Zřízení funkce Ochránce práv studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci

5. Novela Statutu PřF zřizující Katedru biotechnologií

6. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů disciplinární komise

7. Schválení nominace zástupce PřF UP do Etické komise UP

8. Podmínky přijímacího řízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci pro akademický rok 2022/2023

9. Studentská rubrika

10. Různé

Ad 1:
V souladu s Postupem ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP
senát na následujícím zasedání schvaluje své zápisy z minulých zasedání. K ově-
ření nyní máme zápisy ze zasedání konaných 7. a 28. dubna.

Proti zápisu ze zasedání konaného 7. dubna byla vznesena hostem námitka, se
kterou jste byli seznámeni emailem 29. dubna. Na návrh jednoho člena senátu byl
zápis z tohoto zasedání doplněn větou: „Dr. Fürst označil vyjádření dr. Navaříka za
nehorázné.“ Senát bude ověřovat verzi zápisu s tímto doplněním, je vám zaslána
v příloze pozvánky.

1



Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. listopadu1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 060

www.prf.upol.cz

Zápis ze zasedání konaného 28. dubna byl elektronicky podepsán předsedou
senátu a byl rozeslán dne 7. května.

Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 6 konaného dne 7. dubna ve znění po za-
pracování námitky rozeslaném senátorům a elektronicky podepsaném předsedou
senátu dne 12. května 2021. AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 7 kona-
ného dne 28. dubna ve znění rozeslaném senátorům a elektronicky podepsaném
předsedou senátu dne 7. května.

Ad 3:
V příloze naleznete zápis ze zasedání AS UP ze dne 21. dubna 2021. Další infor-
mace nám mohou poskytnout naši zástupci v AS UP a RVŠ.

Ad 4:
Pan děkan předkládá senátu návrh vniťrní normy, kterou se zřizuje funkce Ochránce
práv studentů Přírodovědecké fakulty. Znění předkládané normy je rozesláno jako
příloha pozvánky. Případné připomínky prosím adresujte panu předsedovi LK, doc.
Juklovi (marek.jukl@upol.cz) do 18. května do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje zřízení funkce Ochránce práv studentů Příro-
dovědecké fakulty formou vniťrní normy vydané děkanem.

Ad 5:
Pan děkan předkládá senátu návrh novely Statutu PřF, konkrétněji Přílohy č. 1 –
Organizační řád PřF. Cílem novely je zřízení Katedry biotechnologií. Případné při-
pomínky prosím adresujte panu předsedovi LK, doc. Juklovi (marek.jukl@upol.cz)
do 18. května do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje novelu Statutu PřF UP spočívající ve zřízení
Katedry biotechnologií.

Ad 6:
Pan děkan oznámil svůj záměr jmenovat nové členy Disciplinární komise PřF.
V této věci žádá senátory, zvláště zástupce studentů, aby navrhovali kandidáty
na členy této komise z řad studentů. Návrhy, případně vaše připomínky, adresujte
panu děkanovi doc. Kubalovi (martin.kubala@upol.cz) do 18. května. Následně
vám bude rozeslán panem děkanem sestavený seznam kandidátů, aby k jejich
jmenování mohl senát udělit souhlas podle čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu PřF.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP uděluje děkanovi PřF souhlas ke jmenování X. Y. členem
Disciplinární komise PřF.
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Ad 7:
Nový pan rektor se obrátil na pana děkana s požadavkem nominace člena Etické
komise UP za PřF. Pan děkan, obdobně jako v roce 2018, žádá senát o schválení
jím navrženého kandidáta prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc.

Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje prof. Aleše Lebedu jako zástupce PřF UP v Etické
komisi UP.

Ad 8:
Pan děkan, prosťrednictvím pana proděkana J. Říhy, předkládá senátu Podmínky
přijímacího řízení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro
akademický rok 2022/2023. Dokument je rozeslán jako příloha pozvánky. V sou-
ladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu PřF senát tyto podmínky schvaluje. Případné
připomínky prosím adresujte panu proděkanu Říhovi (jan.riha@upol.cz) do pon-
dělí 24. května.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Podmínky přijímacího řízení Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023.

Ad 9:
Paní místopředsedkyně avizuje následující témata k diskusi v rámci studentské
rubriky:

• výzva katedrám, aby vyučující vypisovali více zkouškových termínů a při-
hlédli k tomu, že momentálně intenzivně probíhají cvičení v laboratořích

• Jak to vypadá s očkováním pro doktorandy a THP? (jen informace, jaká je
současná situace)

V Olomouci, dne 12. května 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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