Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 19. května 2009
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný,
tajemník Velecký, předsedkyně AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluven: proděkan Molnár
Promoce
Na bakalářské a magisterské promoce v termínu 1.- 3. července 2009 si dle rozpisu
z minulého kolegia proděkani připraví slavnostní projev. Vedoucí studijního oddělení jim
včas rozešle skupiny přihlášených studentů.
Zastupování děkana o letních prázdninách
29. 6. – 3. 7. 2009
proděkanka Tesaříková
6. 7. – 10. 7.
děkan
13. 7. – 17. 7.
proděkan Opatrný
20. 7. – 31. 7.
proděkan Frébort
3. 8. – 14. 8.
proděkanka Tesaříková
17. 8. – 21. 8.
proděkan Opatrný
24. 8. děkan
Stěhování do nové budovy
Koordinací stěhování byla pověřena proděkanka Tesaříková ve spolupráci s vedoucími
kateder, kteří si před oficiálním převzetím prohlídnou své prostory na nové budově a sepíší
seznam závad. U přebírání bude vysvětleno, jakým způsobem se závady odstraní. Po převzetí
budovy budou vedoucím kateder předány klíče. Inventarizace nového majetku a vyřazení věcí
k odpisu budou provedeny okamžitě.
Výběrové řízení na provozovatele občerstvení
Kolegium doporučilo proděkance Tesaříkové obrátit se na pí. Jungovou, která připraví kritéria
výběrového řízení, které by mělo proběhnout v týdnu od 6. 7. 2009.
Zadávání termínů zkoušek do STAGu
Na návrh děkana připraví proděkan Molnár návrh Příkazu děkana, který všem zkoušejícím
ustanoví povinnost od akademického roku 2009/10 vypisovat všechny zkušební termíny
prostřednictvím IS STAG.
Pochvala
Na návrh proděkana Opatrného vyjádřilo kolegium pochvalu paní Mlčochové za vedení
agendy doktorského studia.
Odkoupení pozemků v Holici
PřF UP předkládá Správní radě UP ke schválení návrh kupních smluv na odkoupení pozemků
od soukromých vlastníků a smlouvu o budoucí směně pozemků s SMO (záměr byl projednán
Správní radou UP dne 28.1. 2008):
1. Pozemky p.č. 1721/23 o výměře 1948 m2 a 1721/26 o výměře 2165 m2 - vlastník Jiří
a Zdenka Václavkovi, Šternberk.

2. Pozemky p.č. 1721/9 o výměře 6001 m2 a 1721/13 o výměře 1966 m2 - vlastník Zdeněk
Drápal, Grygov.
Odkup pozemků manželů Václavkových bude realizován z prostředků získaných z prodeje
pozemku do vlastnictví VÚRV v loňském roce. PřF UP doporučuje projednat rozpočtové
rezervy UP a vykoupit i pozemky p. Drápala.
3. Pozemky p.č. 1721/8 a 1721/14 - vlastník Statutární město Olomouc. Zastupitelstvo SMO
schválilo budoucí směnnou smlouvu, která je nyní předkládána ke schválení Správní radě UP.
Kvalita výuky
T. Opatrný zmínil nedostatek zpětné vazby ohledně kvality výuky našich pedagogů. Podle
názoru některých našich čerstvých absolventů je po didaktické stránce výuka často nevalné
úrovně. Vyučující může být odborník ve svém oboru, ale nemá žádné učitelské vzdělání navrhuje zvážit doplnění této kvalifikace.

Ze zasedání Kolegia rektora
Pror. Chráska podal přehled o počtu studentů financovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. UP měla 4,5% nárůst počtu studentů, největší pohyb nastal u FZV.
Způsob výpočtu podle počt studentů použitý v r. 2009 (rekapitulace)
Studia zahrnovaná do výpčtu byla rozdělena stejně jako v předchozích letech na čtyři
kategorie:
• baklářská studia (B),
• mag. dlouhá studia, 1. až 3. rok studia (M13),
• mag. studia dlouhá 4. a další roky studia (M47) + navazující mag. studia (N),
• doktorská studia (P).
Omezení počtu se týkala prvních tří kategorií, kategorie „doktorská studia“ nebyla
omezována.
Do výpočtu v roce 2009 byly zahrnuty:
a) počty přepočtených studentů v bakalářských studijních programech a prvních třech letech
dlouhých magisterských programů tak, aby se
• dodržel limit stejného počtu nově přijatých studentů jako v akademickém roce 2007/8,
• celkový nárůst realizoval v bakalářských studijních programech,
Pror. Ulrichová zevrubně informovala o změnách, které přináší novela zákona o vědě
a výzkumu. Dne 27. dubna 2009 byl ve Sbírce zákonů, částce 33, vyhlášen zákon č. 110/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
Specifický výzkum je určen pro studenty a je spojen s jejich vzděláváním. AV ČR požaduje
účelné prokazování této podpory; o prostředky na specifický. výzkum budou studenti soutěžit,
což vyžaduje vznik vnitřní grantové agentury.

Předseda AS UP informoval členy Kolegia rektora o tom, že náměstek ministra školství prof.
Růžička vyzval AS k volbě kandidáta na rektora, a to do 31. října 2009.
Organizace a koordinace zajištění přípravy a realizace projektů Operačního programu
VaVpI. Rektor UP úvodem konstatoval, že zatím známé termíny podávání projektů i výši
dotací v jednotlivých osách se nemění.
Zapsala: Dana Gronychová
Datum příštího kolegia: 15. 6. 2009 v 8:15 hod.

