POZVÁNKA
na 12. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,
které se bude konat
dne 15. prosince 2021 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:
1. Ověření zápisů ze zasedání konaných 27. října a 9. listopadu 2021
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
3. Informace z AS UP a RVŠ
4. Volba kandidáta na funkci děkana PřF
5. Volba ochránce práv studentů PřF
6. Doplňovací volba členů Etické komise PřF
7. Strategie udržitelného rozvoje UP
8. Projednání záměru akreditace studijního programu
9. Studentská rubrika
10. Různé
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Ad 1 (ověření zápisů z minulých 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. 10 konaného dne 27. října 2021, který vám byl rozeslán 5. listopadu a je uveřejněn
na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-27-10-2021-signed.pdf),
a dále zápis z mimořádného zasedání č. 11 konaného dne 9. listopadu 2021, který vám byl
zaslán dne 22. listopadu 2021 a je uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-09-11-2021-signed.pdf).
Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 10 konaného dne 27. října 2021 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 5. listopadu 2021. AS PřF UP schvaluje zápis z mimořádného zasedání č. 11 konaného dne 9. listopadu 2021 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 22. listopadu 2021.

Ad 4 (volba kandidáta na funkci děkana PřF):
V souladu s čl. 5, odst. 2 jednacího řádu AS PřF UP vyhlásil dne 27. října 2021 senát na
15. prosince 2021 volbu kandidáta na funkci děkana PřF. Volební komise obdržela několik
návrhů na totožného kandidáta, docenta Martina Kubalu. Kandidát vyslovil souhlas se svou
kandidaturou. Zpráva volební komise je přílohou pozvánky.
Návrh usnesení:
Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci,
konané dne 15. prosince 2021, Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci navrhuje
rektorovi UP pro jmenování do funkce děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pro funkční
období 1. února 2022 až 31. ledna 2026 AAA BBB narozeného dne XX. YYYYYY ZZZZ.

Ad 5 (volba ochránce práv studentů PřF):
Dne 15. září 2021 vyhlásil AS PřF volbu ochránce práv studentů. V souladu s čl. 2 odst. 5 a 6
statutu Ochránce práv studentů (norma PřF-B-21/02) předložila studentská část senátu plénu
dvě dvojice kandidátů a to:
1. doc. RNDr. Tat’jana Nevěčná, CSc., a doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
2. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D., a RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
Zápis o volbě provedené studentskou částí senátu je přiložen k pozvánce. Teze kandidátů jsou
uveřejněny na webových stránkách https://www.prf.upol.cz/ombudsman/.
Návrh usnesení:
AS PřF souhlasí s určením XXX a YYY skrutátory pro všechna tajná hlasování na dnešním jeho
zasedání.
Návrh usnesení:
Akademický senát Přírodovědecké fakulty zvolil v tajné volbě AAA BBB a BBB CCC Ochránci práv
studentů PřF s funkčním obdobím od 15. prosince 2021 do 14. prosince 2024.
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Ad 6 (volba členů EtK):
Dne 27. října 2021 vyhlásil předseda AS PřF doplňovací volbu do Etické komise PřF a to na
obě místa studentských zástupců a na místo zástupce oboru matematika a informatika, kterým
koncem roku 2021 vyprší mandát. Volba byla vyhlášena na 15. prosince 2021. V řádné lhůtě
byly oprávněnými osobami navrženi tito kandidáti:
studenti:
• Vojtěch Asszonyi (Aplikovaná matematika – specializace Data Science, 2. ročník, bakalářské studium)
• Mgr. Aneta Bužková (Nanomateriálová chemie, 1. ročník, doktorské studium)
• Mgr. František Ondřej Fellner (Anorganické chemie, 2. ročník, doktorské studium)
• Mgr. Jan Roik (Nanotechnologie, 3. ročník, doktorské studium)
akademický pracovník:
• RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D (Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky)
Kandidátní listina a volební teze kandidátů jsou přiloženy k této pozvánce.
Návrh usnesení:
Akademický senát Přírodovědecké fakulty zvolil v tajné volbě AAA BBB, BBB CCC členy Etické
komise PřF na období dvou let a CCC DDD členem Etické komise PřF na období šesti let s počátkem
mandátu všech zvolených 1. ledna 2022.

Ad 7 (udržitelný rozvoj UP):
Senát se na návrh skupiny senátorů bude zabývat Strategií udržitelnosti a naváže na diskusi
z předchozích dvou jeho řádných zasedání konaných 15. září a 27. října 2021.
Návrh usnesení:
1. AS PřF UP si uvědomuje význam odpovědného a udržitelného rozvoje vycházejícího z aktuálního stavu vědeckého poznání.
2. AS PřF UP doporučuje, aby Strategie udržitelnosti UP kladla důraz na osvětu, nenásilné nabízení zajímavých a ověřitelně odpovědných a udržitelných řešení. Přijetí všech doporučení
by mělo zůstat osobní volbou a odpovědností každého jednotlivce, Strategie by se proto měla
vyvarovat direktivním omezením a zákazům vynucujícím si určité chování akademické obce
a dalších zaměstnanců UP.
3. AS PřF UP žádá, aby všechna navrhovaná opatření v rámci Strategie udržitelnosti UP prošla
věcnou oponenturou založenou na svobodné a kritické diskusi, která posoudí jejich potřebnost, účinnost, náklady i dopad na chod Univerzity.

Ad 8 (projednání záměru akreditace studijního programu):
Pan děkan v zastoupení panem proděkanem Říhou předkládá senátu k projednání záměr akreditace studijního programu. Jedná se o změnu názvu již schváleného záměru NMgr. SP Experimentální biologie na nový název Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví –
3
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 060
www.prf.upol.cz

Experimentální biologie.
Zdůvodnění prof. Strnada: Název studijního oboru upraven dle vyhlášky č. 39/2005 Sb. na
základě diskuse s Ministerstvem zdravotnictví a dále také kvůli tomu, že vyšel na konci loňského roku „Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“, (Věstník MZ, 11/2020),
který přesně specifikuje profil absolventa i cíle studia a další náležitosti, které musíme dodržet. Všechny obory, které mají toto vázané povolení v ČR museli již přejmenovat.

Podklady naleznete přiloženy k pozvánce. Připomínky zasílejte prosím do pondělí 13. prosince panu proděkanu Říhovi (jan.riha@upol.cz). Na PK UP se bude projednávat v úterý 14.
prosince.
Návrh usnesení:
AS PřF UP bere na vědomí předložený záměr akreditace studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie.

Ad 10 (různé):
• vybavení učeben pro hybridní výuku
• pohyb psů a dětí v parku za fakultou – současný stav řešení
• ozelenění prostoru fakulty květinami

V Olomouci, dne 1. prosince 2021

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