
     Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
  

Datum:  28. února 2012  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkan Opatrný, proděkan Frébort, předseda 
AS PřF UP Jukl, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluvena: proděkanka Tesaříková 
 
Proděkanka Smolová 

 Seznámila kolegium s aktuálním přehledem přihlášek uchazečů ke studiu. Celkový 
počet přihlášených pro nový akademický rok je 3 793 (stav k 28. únoru 2012, 7:00, tj. 
ještě před ukončením přijímání přihlášek).  

 Informovala kolegium, že úsek prorektora UP společně s právním odd. UP, bez 
jakéhokoliv dřívějšího upozornění studentům upravil výpočtový vzorec pro stanovení 
poplatku za překročení standardní doby studia. V důsledku tak dochází k započtení 
všech předchozích neúspěšných studií do aktuálního studia bez ohledu na to, zda se 
jedná o bakalářský či navazující magisterský studijní program. To znamená, že 
nedošlo k zohlednění předchozího úspěšného studia/ předchozích úspěšných studií a 
dochází k započtení všech neúspěšných do celkové doby studia, a to z důvodu, že 
studium/studia bylo/a ukončena jinak než řádně (ve smyslu § 45 odst. 3 nebo § 46 
odst. 3 zákona o vysokých školách).  

 Informovala kolegium o problémech týkajících se skříněk pro studenty. Navrhla, aby 
v měsíci červnu proběhlo čistění těchto skříněk. Oznámení o otevření skříněk bude 
vyvěšeno na úřední desce fakulty s formulací, že od 15. června 2012 do 31. srpna 
2012 proběhne čištění skříněk a věci, které ve skříňkách zůstanou, budou poskytnuty 
charitě.  

 Seznámila kolegium s aktuálním stavem Ph.D. studentů, kteří prodlužují studium nad 
rámec standardní doby studia. Do 31. 1. 2012 bylo povoleno prodloužení studia 
78 Ph.D. studentům. Z toho k dnešnímu dni zůstalo 23, kteří jsou pozvání na 1. 3. ke 
schůzce s děkanem a  proděkankou Smolovou, při které bude zhodnocen aktuální stav 
jejich studia. Kolegium rozhodlo, že do 31. 6. 2012 předloží disertační práci všichni 
studenti, kteří překračují o více než 2 roky standardní dobu studia.  

 Na připomínku proděkana Duška předmětům pro Ph.D. studenty bude dle návrhu  
aktualizován  seznam  předmětů,  které jsou v souladu s akreditací a bude poslán 
oborovým radám. Rady budou také upozorněny na minimální počet povinně 
volitelných předmětů, které si student musí zapsat. 

 
Proděkan Dušek 

 Navrhl kolegiu, aby byla vytvořena prováděcí směrnice pro doktorandy, pro školitele, 
předsedy oborových rad a studijní oddělení, která by specifikovala, jakým způsobem 
se má postupovat při přihlašování ke SZZ a při odevzdávání disertačních prací.  
Taktéž navrhl, aby se sjednotil formát disertačních prací a autoreferátů. Dále navrhl, 
aby v prováděcí směrnici bylo umožněno odevzdat disertační práci jako komentovaný 
soubor publikací. Je případně možné specifikovat formu a obsah úvodního komentáře 
a/nebo omezit tuto formu disertace podmínkou minimálního počtu publikací 

 Připomněl, že u těch oborů, kde je dle platných akreditací zařazeno absolvování 
vědecko-výzkumné stáže, jsou studenti doktorských programů povinni vyjet na 



nejméně na dobu 3 měsíců. Informoval kolegium o předběžném právním rozboru 
možnosti podmínek (např. Pro kombinované studium) vyplývajícím z konzultace 
s Mgr. Pavelkovou. Právní výklady jsou však nejednotné a nejednoznačné: děkan má 
jedné straně široké pravomoci odpustit studijní povinnosti, na druhé straně druhé 
nesplnění studijních povinností zakotvených v akreditaci může teoreticky vést ke 
zpochybnění diplomu. 

 Navrhl kolegiu, aby vedoucí kateder připravili moduly sestávající z nabídky alespoň 
 5 předmětů v anglickém jazyce, určené pro výuku zahraničních studentů v rámci 
programu Erasmus.  

 Předal proděkanu opatrnému opravy několika drobných nepřesností a komentáře 
týkající se navrhované garážové směrnice. 

 Dotázal se, jak se pokročilo s nákupem elektroměrů. Děkan odpověděl, že proběhlo 
řádné výběrové řízení a elektroměry jsou již nainstalovány. Prosí Mgr. Pavelkovou, 
aby byla garážovací směrnice opravena. Doplnil opravy formulací do textu garážové 
směrnice v úpravě od Mgr. Pavelkové. 

 
Proděkan Opatrný 

 Sdělil, že vezme v potaz návrhy oprav garážové směrnice. 
 Informoval o tom, že rektorát se chystá vytvořit propagační materiály o úspěších V&V 

v české a anglické formě a to ve formě desek s vloženými volnými listy za jednotlivé 
fakulty. Podklady a grafické návrhy potřebuje rektorát do konce března. 

 Informoval o jednání prorektorky Ulrichové s proděkany pro VaV ohledně projektů 
IGA a POST-UP. 

 Informoval o stavu příprav návrhu státního rozpočtu na VaV 2013 Radou pro výzkum, 
při němž dochází k odklonu od „kafemlejnku“, což jednak silně znevýhodní vysoké 
školy a jednak znamená nutnost najít nový systém hodnocení a dělení institucionálních 
financí na VaV. 

 
Tajemník Velecký 

 Informoval kolegium, že Mgr. M. Dančák rozporuje Směrnici „Pravidla tvorby a užití 
sociálního fondu na UP“. Děkan navrhl, aby byla směrnice opravena a požádal 
předsedu akademického senátu M. Jukla, aby text směrnice případně opravil.  

 Informoval kolegium o tom, že není dotvořena databáze podaných projektů a že 
podepsané smlouvy musí být dokumentovány.   

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termín: 27. března 2012 v 8:05 hod.       
 
         prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
          děkan 


