
Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
 
Datum:  10. září 2013  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkanka Tesaříková, proděkan Dušek,  
tajemník Velecký, předseda akademického senátu Jukl,vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: proděkan Frébort, proděkan Opatrný. 
 
 
Děkan 

 Informoval kolegium o novém metodickém pokynu rektora „ Pravidelné hodnocení 
zaměstnanců“, který upravuje postup vedoucích zaměstnanců při hodnocení 
pracovních výsledků zaměstnanců. Metodika spočívá ve zhodnocení plnění 
pracovních úkolů zaměstnance za určité časové období a dalších předpokladů pro 
výkon práce, a to prostřednictvím záznamu o pracovním výkonu. Fakulta může použít 
vlastní model hodnocení. Zásadním požadavkem zůstává, že hodnocení probíhá 
pravidelně, jeho výsledek je projednán s pracovníkem a záznam hodnocení je uložen 
v písemné podobě do spisu zaměstnance. 

 Dne 30. září proběhne slavnostní zahájení akademického roku. V 16:00 hod. se v Atriu 
v Konviktu shromáždí akademičtí funkcionáři, kteří se ve společném průvodu 
v talárech přesunou do katedrály Sv. Václava, kde proběhne slavnostní mše 
celebrovaná arcibiskupem Graubnerem. 

 Dne 26. října bude rádio Vltava vysílat informace o UP. 
 Na den 14. října je v budově 17. listopadu 12 vyhlášen požární poplach.  
 Veletrhy vzdělávání proběhnou dne 8. - 10. 10. v Bratislavě, 15. -17. 10. v Nitře  

a 5. - 8. 11. v Brně. 
 Informoval kolegium o domluvě s vydavatelstvím UP o poskytnutí informačních 

stojanů pro střední školy, které budou nabízet propagační materiál PřF. 
 
 

Proděkanka Smolová 
 Informovala kolegium o počtu podaných přihlášek ke studiu na PřF a o počtu přijatých 

a zapsaných studentů ke studiu. Dále informovala o tom, že někteří uchazeči, kteří se 
v prvních kolech zapsali ke studiu, se ze studia odepisují z důvodu kladného vyřízení 
odvolacího řízení na jiné fakultě, univerzitě.   

 Dále informovala o kladném vyřešení poplatků za nadstandartní dobu studia u NMgr. 
studia, které detailně probírala s rektorem UP a shodli se na tom, že bakalářské  

 a navazující magisterské studium nebudou spojovány. Nově bude od 1. září 2013 
platit, že „navazující magistr“ je považován za nové studium a předchozí neúspěchy 
v bakalářském stupni se nezohledňují.  

 Podala informaci k úspěšnému absolvování doktorského studia, kde podmínky pro 
úspěšné absolvování doktorského studia stanovuje oborová rada doktorského studia 
v souladu s platnou akreditací a Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci.  
Podmínky pro úspěšné absolvování doktorského studia stanovuje oborová rada 
doktorského studia v souladu s platnou akreditaci a Studijním a zkušebním řádem UP 
v Olomouci. Jako kritérium platné na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci po 
projednáni a souhlasném stanovisku kolegia děkana Přírodovědecké fakultě UP v 



Olomouci je požadováno: dvě prvoautorské publikace, z toho jedna s nenulovým IF 
nebo tři publikace s nenulovým IF, z toho jedna prvoautorská publikace nebo tři 
publikace s nenulovým IF (neprvoutorské) doplněné o čestného prohlášeni, ze jiný 
student doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci neměl stejnou 
publikaci do tohoto limitu započítánu. Pokud má oborová rada daného studijního 
oboru/programu podmínky doplňující, je plně v její kompetenci. 

 Dne 24. 9. – 27. 9. proběhnou na PřF Imatrikulace. 
 Dne 5. 10 – stříbrná promoce.  
 Dne 18. – 19. 10. proběhnou promoce.  
 Žádá kolegium o schválení zamykání hlavního ovládacího panelu (podium) v aule. 

Klíč od této skříně bude na vrátnici.  
 
 
Proděkan Dušek 
 Informoval o vytvoření nových fakultních škol a dohod o spolupráci s gymnáziem 

v Třebíči, gymnáziem v Moravských Kloboukách a s Polygrafickou školou 
v Olomouci.  

 Informoval kolegium o schválení projektu v rámci Dotačního programu MŠMT pro 
oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia uskutečňovaného v anglickém 
jazyce, a to pro obory doktorského studia Informatika a Ekologie. 

 Předložil kolegiu zkušební tisk brožury k 60. výročí fakulty, která bude vydána 
začátkem října.  

 Ukázal kolegiu mikiny, které budou sloužit jako propagační materiál Přírodovědecké 
fakulty. V blízké budoucnosti se fakulta pokusí zajistit i prodej některých 
propagačních materiálů.  

 
 
Proděkanka Tesaříková 

 Informovala kolegium o dokončujících se projektech v budově (červená kostka).  
Z projektu Pomoci postiženým ještě nezačaly práce spojené se zdvíhací plošinou.  
Taktéž sociální zařízení pro postižené osoby ještě není dokončeno. Prostředí dvora v 
této budově bylo upraveno, jsou dodány stojany na kola, lavečky a sedačky.  

 Před hlavní budovou na 17. listopadu budou nově zrealizovány informační panely. 
 Výměna dlažby v budově je stále ve vyřizování.  

 
 
Předseda akademického senátu Jukl 

 Oznámil kolegiu, že dne 2. října bude zasedat akademický senát PřF, na kterém budou 
vyhlášeny volby děkana a prezentace tajemníka Veleckého - Full cost. 

 
 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termíny kolegia: 22.10,  

     12.11,  
     10.12         

 
                      

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
                    děkan 


