POZVÁNKA
na 10. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,
které se bude konat
dne 27. října 2021 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:
1. Ověření zápisu ze zasedání konaného 15. září 2021
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
3. Informace z AS UP a RVŠ
4. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PřF
5. Vyhlášení volby členů Etické komise PřF
6. Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
pro akademický rok 2021/2022
7. Vznesené majetkové požadavky vysokoškolského ústavu CATRIN vůči PřF
8. Problematika udržitelného rozvoje UP
9. Technicko-administrativní problémy v anglické verzi elektronické přihlášky ke studiu
10. Problematika pohybu psů a dětí v parku za budovou fakulty
11. Studentská rubrika
12. Různé
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Ad 1 (ověření zápisu z minulého zasedání):
V souladu s Postupem ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP senát na
následujícím zasedání schvaluje svůj zápis z minulého zasedání. K ověření nyní máme zápis
ze zasedání č. 9 konaného dne 15. září 2021, který vám byl rozeslán 23. září a je uveřejněn
na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-15-9-2021-signed.pdf).
Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 9 konaného dne 15. září ve znění rozeslaném senátorům
a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 23. září 2021.

Ad 4 (vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PřF):
V souladu s čl. 5, odst. 2 jednacího řádu AS PřF UP vyhlašuje senát nejméně tři měsíce před
koncem funkčního období děkana volbu kandidáta na funkci děkana v navazujícím období.
Funkční období současného děkana, doc. Kubaly, končí 31. ledna 2022. Současně také senát
zvolí tříčlennou volební komisi z řad svých členů a stanoví harmonogram volby (vizte návrh
usnesení níže). Postup, formulář pro navrhování kandidátů (přiložen k pozvánce) a harmonogram byl konzultován s LK AS PřF a podrobněji dále s jejím předsedou. Prosím o připomínky,
případně návrhy na členy volební komise do 20. října na email k.lemr@upol.cz.
Návrh usnesení:
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna
2026. AS PřF UP určuje volební komisi ve složení: AAAA, BBBB a CCCC a stanovuje harmonogram
volby následovně:
• podávání návrhů na kandidáty do 16. listopadu 12:00
• vyslovení souhlasu kandidátů do 30. listopadu 12:00
• uveřejnění kandidátní listiny dne 1. prosince
• veřejné představení kandidátů na shromáždění akademické obce fakulty dne 8. prosince
• volba kandidáta na funkci děkana dne 15 prosince.
Návrhy na kandidáty se podávají písemně vnitřní poštou adresovanou AS na formuláři, který je
přílohou zápisu.

Ad 5 (vyhlášení volby členů EtK):
Dne 31. prosince 2021 skončí funkční období třem členům EtK PřF a to oběma studentským
zástupcům a zástupci oboru matematika a informatika. V souladu s čl. 2, odst. 11 Statutu EtK
vyhlašuje předseda AS PřF volbu nejméně 60 dní před koncem funkčního období daných členů
EtK. Prosím o připomínky do 20. října na email k.lemr@upol.cz. Formulář pro navrhování
kandidátů je přiložen jako podklad k pozvánce.
Návrh prohlášení předsedy AS PřF UP:
Předseda AS PřF vyhlašuje volbu dvou členů Etické komise PřF z řad studentů a jednoho člena za
obor matematika a informatika. Dále předseda AS PřF stanovuje harmonogram volby následovně:
• podávání návrhů na kandidáty do 16. listopadu 12:00
• vyslovení souhlasu kandidátů do 30. listopadu 12:00
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• uveřejnění kandidátní listiny dne 1. prosince
• volba členů EtK komise dne 15. prosince
Návrhy na kandidáty se podávají písemně vnitřní poštou adresovanou AS na formuláři, který je
přílohou zápisu.

Ad 6 (zpráva o přijímacím řízení na PřF):
Pan proděkan Říha předkládá senátu Zprávu o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2021/2022. Zpráva je přílohou této
pozvánky a senát ji pouze bere na vědomí. Případné připomínky prosím adresujte panu proděkanovi Říhovi (jan.riha@upol.cz) do 20. října.
Návrh usnesení:
AS PřF UP bere na vědomí Zprávu o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2021/2022.

Ad 7 (majetkové požadavky CATRIN):
Pan děkan předkládá senátu k projednání majetkové požadavky, které vysokoškolský ústav CATRIN vznáší vůči PřF. Příslušné návrhy CATRIN jsou přílohou této pozvánky a další ohlasy ze
strany akademické obce vám byly přeposílány v průběhu října. Případné připomínky ekonomického charakteru prosím adresujte předsedovi EK AS PřF UP prof. Fiuráškovi (jaromir.fiurasek@upol.cz)
do 19. října a legislativního charakteru předsedovi LK AS PřF UP doc. Juklovi (marek.jukl@upol.cz)
do 19. října do 12:00.

Ad 8 (udržitelný rozvoj):
Pan prorektor prof. Tomáš Opatrný požádal členy senátu o připomínkování trojice dokumentů
popisujících strategii UP směřující k udržitelnému a odpovědnému rozvoji. Dokumenty vám
byly rozeslány již v průběhu října a jsou také přiloženy k této pozvánce.

Ad 9 (technicko-administrativní problémy v elektronické přihlášce):
Pan místopředseda avizuje, že obdržel podnět z akademické obce vyzývající k řešení problematiky elektronické přihlášky v anglickém jazyce a placení poplatků za přihlášku zahraničními
uchazeči o studium. Jde o nesmyslnost některých kolonek v přihlášce (např. požadavek na
rodné číslo), nesrozumitelnost / chyby v anglických instrukcích a také skutečnost, že poplatky
jsou vyžadovány v českých korunách – vše je sice agenda rektorátu, ale „problém“ s tím má
vlastně zejména naše fakulta díky programu GLODEP, který má uchazeče z řady exotických
zemí, a běžné tam jsou jednak dotazy na to, co se kterou kolonkou myslí, ale také fakt, někteří
uchazeči prostě vyplňování přihlášky vzdají / vyberou si univerzitu, kde nejsou v přihlášce gramatické chyby, nesrozumitelné formulace (i pro rodilé mluvčí), apod... K vyžadování poplatků
v korunách – s tím si ještě poradí banky v Evropě, ale např. z Etiopie prostě poslat koruny na
náš účet nejde. Problém se táhne 4 roky a za tu dobu s tím rektorát prakticky nic neudělal.
Např. u poplatků za přihlášku vytrvale tvrdí, že akceptovat platby v jiné měně než korunách
není možné – přitom paní Gronychová náhodně oslovila asi 3 jiné univerzity a u všechny akceptují – i u Slováků – platby v eurech. Doplňující podklady jsou vám zaslány jako součást
pozvánky.
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Návrh usnesení:
AS PřF UP vyzývá vedení Univerzity k důkladné jazykové i obsahové revizi elektronické přihlášky
ke studiu v anglickém jazyce a k umožnění hrazení poplatků za přihlášku v eurech a amerických
dolarech.

Ad 10 (pohyb psů a dětí v parku za budovou fakulty):
Pan místopředseda avizuje, že obdržel podnět z akademické obce vyzývající k řešení problematiky pohybu psů a dětí v parku za budovou fakulty. Psi tento prostor znečišt’ují a děti narušují
integritu umístěných geologických exponátů.

V Olomouci, dne 13. října 2021

.................................
Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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