
 
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
 
 
 
Datum:  27. listopadu 2012  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkan Opatrný, proděkan Frébort, proděkan 
Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluvena: proděkanka Tesaříková 
 
 
Děkan 

 Navrhl kolegiu, aby byl pověřen jeden zaměstnanec PřF ke kontrole učeben.  
 
Proděkan Frébort 

 Seznámil  kolegium,  že  je  vše  připraveno  k  tomu, aby  byly  předkládané  žádosti o 
akreditaci projednány vědeckou radou. Programy s předkládanými obory lze najít na 
Úřední desce – Akreditace.  

 
Proděkanka Smolová 

 Podala kolegiu návrh, aby výše odměny  za  posudky  disertačních prací byla zvýšena  
na 1 500,- Kč z nynějších 800,- Kč. Kolegiem schváleno s účinností od 1. 1. 2013. 

 
Proděkan Dušek 

 Návrh na změny v ceně děkana od r. 2013 
 Kategorie: Odměna školitelům za doktorandy, kteří ukončí studium v řádném termínu. 
 Změna: Beze změny.  
 Odůvodnění: Průměrná doba studia doktorandů na PřF UP se sice snížila, ale stále 

mají studenti tendenci standardní dobu překračovat. Obecně stále existuje potřeba 
motivovat školitele, aby se svým doktorandům více věnovali. 

 Kategorie: Odměna za habilitaci a profesuru do daného věkového limitu.  
 Změna: Tuto kategorii zcela zrušit.  
 Odůvodnění: V současné době zvýšení kvalifikace samo o sobě přináší mnohé výhody 

(včetně finančních) a otevírá širší možnosti v odborné kariéře (např. možnost školit 
doktorandy). Lidé jsou tedy dostatečně motivováni ke zvyšování kvalifikace i bez 
dalších motivačních nástrojů. Naopak věkové limity Ceny děkana mohly vést 
kandidáty k předčasnému podávání žádostí. 

 Kategorie: Odměna za publikace v impaktovaných periodikách.  
 Změna: Zúžit interval oceňovaných časopisů z prvních 20% na prvních 10%.   
 Odůvodnění: Publikační činnost na PřF UP vzrostla. Většina akademických 

pracovníků i vedoucích kateder si uvědomuje význam publikování výsledků výzkumu 
v kvalitních vědeckých časopisech. Vědecké výsledky se promítají do finančního 
hodnocení zaměstnanců. Má-li si Cena děkana zachovat charakter motivace k 
dosahování co nejlepších výsledků, je třeba zesílit důraz na publikace v 
nejprestižnějších časopisech. 



 Kategorie: Odměna za knihy a kapitoly v knihách (učební text, monografie, 
monografická kapitola). 

 Změna: Oceňovat pouze publikace vyšlé ve vydavatelství patřících do prvních dvou 
kategorií dle nové metodiky PřF UP pro hodnocení knih. Konkrétní výši ceny by i 
nadále určovalo grémium Ceny děkana.  

 Odůvodnění: Podobně jako v případě článků v časopisech, cílem by mělo být ocenění 
výjimečných výsledků, ne automatická odměna za jakoukoli knihu.  

 Kategorie: Odměna za aplikované výsledky. 
 Změna: Oceňovat pouze přijaté patenty (ne užitné vzory a pod.) s důrazem na 

významné zahraniční patenty.  
 Odůvodnění: Patentování nových postupů či zařízení by měla fakulta podporovat.  
 Dále navrhl, aby se k výročí Přírodovědecké fakulty vydala Výroční zpráva.  Katedry 

a výzkumná centra mohou poslat podklady proděkanu Opatrnému. Studijní odd. dodá 
podklady týkající se studentů a absolventů. 

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


