
Jednání AS PřF UP, 7. března 2018, 14:00 zasedací místnost děkanátu 
 

Návrh programu: 
1. Zahájení, představení nových senátorů 

2. Kontrola usnesení z minulých jednání 

3. Informace z AS UP 

4. Vyjádření AS PřF k záměru na jmenování proděkana 

5. Jednací řád AS PřF 

6. Souhlas AS PřF se jmenováním členů vědecké rady 

7. Harmonogram akademického roku 2018/2019 

8. Studentská rubrika 

9. Informace z Rady VŠ 

10. Různé 

 

Ad 1: 
Senátoři doc. Fiurášek a dr. Bartl se vzdali svých mandátů v souvislosti s přijetím funkcí prorektora 

resp. proděkana, které jsou ze zákona s členstvím v senátu neslučitelné. Dle volebního řádu AS PřF 

UP předseda AS  dne 1. 2. 2018 povolal náhradníky, kterými jsou: 

 doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. z Katedry experimentální fyziky (náhradník za doc. 

Fiuráška), 

 prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. z CRH - odd. biofyziky (náhradník za dr. Bartla). 

Povolání náhradníka doc. Machaly odpovídá požadavku volebního řádu, podle kterého  se stávají 

členy AS z řad akademických pracovníků dva členové z každého oboru. Doc. Fiurášek kandidující 

za Katedru optiky byl jedním ze dvou členů oboru Fyzika, přičemž pracovníci kandidující za centra 

(CRH či RCPTM) se dle interpretace volební komise (viz Závěrečná zpráva volební komise z 18. 

dubna 2017) při sestavení AS za členy oboru nepovažují. 

 

Ad 3: 

Nejdůležitější projednané body AS UP 7. 2. 2018: 

 Záměr jmenovat prorektory 

 Souhlas se jmenováním členů Vědecké rady UP 

 Souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení UP 

 Schválení nového Řádu vysokoškolské koleje UP 

 Schválení změny Statutu UP 

Nejdůležitější projednané body AS UP 28. 2. 2018: 

 Metodika dělení příspěvku a dotací MŠMT na rok 2018 

 Dělení příspěvku a dotací MŠMT na rok 2018 

 Vstup UP do asociace Scholars at risk 

 VII. změna Vnitřního mzdového předpisu UP 

 Nový Vnitřní mzdový předpis UP 

 I. změna Řádu rigorózního řízení UP 

 Změna ceníku kolejného na UP 

Blíže upřesní senátoři AS UP. 

 

 

Ad 4: 

Dle VŠ zákona (§ 27 odst. 2) „Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména  … k záměru děkana 

jmenovat nebo odvolat proděkany“.  Pan děkan zaslal senátorům žádost o zařazení tohoto bodu 2. 

března s tím, že hodlá jmenovat proděkanem pro doktorské studium prof. Ondřeje Bábka. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát projednal záměr děkana jmenovat prof. Ondřeje Bábka proděkanem. 



 

Ad 5: 
Dle VŠ zákona akademický senát fakulty „...schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na 

návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena 

akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a 

postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení 

akademickému senátu vysoké školy“. Vypracováním návrhu novely JŘ byla senátem dne 11. 10. 

2017 pověřena legislativní komise. První verze návrhu novely byla senátorům rozeslána 19. 1. 2018 

s termínem připomínek do 10. 2. 2018. LK došlé připomínky vypořádala 12. února, zápis a 

výsledný materiál byly rozeslány senátorům 14. února. Předseda AS požádal děkana o stanovisko 

13. února, proběhla komunikace mezi děkanem, předsedou AS a předsedou LK, pan děkan se svým 

stanoviskem seznámí AS na zasedání. Ve stanoveném termínu do 28. února žádné další podněty 

nedorazily. 

Aktuální návrh novely (s drobnou technickou opravou) byl rozeslán 28. února. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát schvaluje novelu Jednacího řádu AS PřF UP. 
 

Ad 6: 

Dle VŠ zákona akademický senát fakulty „...dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a 

odvolání členů vědecké rady“. Vedení fakulty zpracovalo podklady z kateder. První verze návrhu 

byla rozeslána 20. února (nekompletní, čekalo se na vyslovení souhlasu několika zbývajících 

externích kandidátů). Kompletní návrh pak rozeslal pan děkan senátorům 23. února. 

K návrhu se poté různým způsobem vyjádřila řada členů akademické obce, zejména přímou 

komunikací s panem děkanem. Prof. Otyepka zaslal jako podnět pro jednání AS PřF  „Vyjádření 

vedoucích kateder/ředitelů výzkumných center k návrhu kandidátů do Vědecké rady Přírodovědecké 

fakulty UP“ podepsané 11 vedoucími pracovníky.  

Modifikovanou verzi návrhu složení VR rozeslal pan děkan senátorům po jednání s vedoucími 

kateder 1. března. 

Péčí prof. Otyepky byl zpracován přehled některých bibliometrických indikátorů jednotlivých 

kandidátů do VR, materiál zaslaný 2. března jako podnět/podklad pro AS je v příloze.  

Senát se rozhodne o způsobu hlasování: varianta o jednotlivých kandidátech rozhodnout tajným 

hlasováním vyznačením v předloženém seznamu (podobně jako v AS UP), nebo veřejným 

hlasováním (podobně jako v předchozích hlasováních o VR v AS PřF). 

Návrh usnesení: 

Akademický senát souhlasí se jmenováním XXXX členy Vědecké rady PřF UP. 
 

Ad 7: 

Pan děkan předkládá senátu k vyjádření návrh Harmonogramu akademického roku 2018/2019. 

Materiál byl rozeslán 20. února. Tento dokument nepodléhá schválení AS. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát bere na vědomí Harmonogram akademického roku 2018/2019. 
 

Ad 8: 

Podkladový text (využití navýšeného příspěvku MŠMT na doktorandská stipendia) rozeslal 

místopředseda AS PřF Jakub Žák 20. února. 

 

Ad 9: 
Předsednictvo RVŠ jednalo 22. února, záznam viz www.radavs.cz. Bližší informace může podat 

členka pRVŠ doc. Smolová. Další zasedání předsednictva RVŠ je plánováno na 15. března. 

 

Ad 10: 
Návrh termínu příštího zasedání AS PřF: 11. dubna 2018. 



Chystané události - ke zvážení účasti: 

 Společný seminář Rady vysokých škol a GAČR,15. března 2018 od 15 hodin v Modré 

posluchárně Karolina (pozvánku zaslala doc. Smolová). 

 Konference k implementaci Metodiky hodnocení VaV 2017+, Olomouc, 15. března 2018 od 

13 hodin, aula PdF (leták v příloze). 

 

 

Tomáš Opatrný        5. března 2018 


