
 
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
 
 
 
Datum:  25. září 2012  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkan Opatrný, tajemník Velecký, předseda 
AS PřF UP Jukl, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Dušek 
 
 
Děkan 

 Navrhl, aby černé odpadkové koše, které slouží k potřebám kouření při hlavních 
vchodech, byly přemístěny o pár metrů níže směrem k silnici.  

 
Proděkan Opatrný 

 Informoval kolegium o nové garážové směrnici a podal návrh, aby kolegium děkana 
tuto směrnici schválilo. Po schválení bude předložena akademickému senátu. 
Tajemník Velecký vznesl dotaz, zdali je tato směrnice nutná. Na základě tohoto 
dotazu bylo navrženo, aby se směrnice ke schválení nepodávala, a tajemník Velecký 
do týdne situaci s parkováním v garáži vyřeší. 

 Pravidla hodnocení knih: Návrh vychází z nových pravidel dělení financí na rozvoj 
výzkumné organizace (RVO, tzv. peníze za RIV body) na PřF.  Po schválení pravidel 
dělení RVO senátem bylo třeba zpracovat pravidla pro fyzické posuzování knih. 
Kolegiem dne 12. Června 2012 bylo schváleno složení grémia (proděkani+předsedové 
VPRO+prof. Šamaj + prof. Voženílek), které se sešlo dne 15. 6. 2012, kde se 
diskutovaly hlavní zásady pravidel a poté probíhala e-mailová diskuse. Návrh dalšího 
postupu: členové kolegia zašlou konkrétní připomínky (s navrženým výsledným 
zněním) do týdne. Po jejich zapracování budou pravidla předložena senátu ke 
schválení, pak na jejich základě proběhne hodnocení knih.  

 Proděkan Opatrný informoval kolegium, že na základě připomínek Akademického 
senátu PřF (žádost o umístění zrcadel na výjezd na třídu 17. listopadu) proběhla 
korespondence se členem městské rady RNDr. Jakubcem. Dle jeho vyjádření by 
zrcadla situaci neřešila. Prosba děkana, zdali by nebylo možné znovu tuto diskuzi 
otevřít.   

 
Proděkanka Smolová 

 Požádala kolegium, aby byla sestavena 6 členná disciplinární komise, ve které budou 
zastoupeni 3 zástupci z řad studentů, které navrhne pan Mgr. J. Stoklasa 
a 3 akademičtí pracovníci, a to ve složení proděkanka Tesaříková, proděkanka 
Smolová a předseda akademického senátu Jukl. Kolegiem odsouhlaseno. 

 Upozornila na to, že skříňky, které používají studenti, nebyly v době prázdnin 
otevřeny a vyprázdněny.  Tajemník Velecký zjistí, je-li možné nechat vyrobit 
universální klíč k otevření skříněk. Skříňky budou otevřeny v době zkouškového 
období. 



 Informovala kolegium o podmínkách pro přijímací řízení na akademický rok 2013/14, 
které budou dány Akademickému senátu ke schválení a o ukončení zápisů ke studiu na 
PřF, které probíhalo 3. – 21. září 2012.  

 Promoce na PřF budou probíhat v sobotu dne 3. listopadu 2012. Harmonogram bude 
stanoven.  

 
Předseda akademického senátu Jukl 

 Informoval kolegium, že zasedání senátu bude dne 3. října od 13:00 hod. a na 
programu jednání bude: schválení podmínek pro přijímací řízení pro akad. rok 
2013/2014, schválení disciplinární komise, způsob hodnocení výsledků B (kniha) a C 
(kapitola v knize). 

 
Tajemník Velecký 

 Informoval kolegium o směrnici, které nabyla platnosti  – Stanovení úrovně 
nepřímých nákladů na PřF  a dále o možné spolupráci se Student Agency .  

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termín:  bude stanoven      
 
                     prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
                    děkan 


