
Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
Datum:  22. října 2013  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkanka Tesaříková, proděkan Dušek, 
proděkan Frébort, proděkan Opatrný, tajemník Velecký, předseda akademického senátu Jukl, 
vedoucí studijního odd. Gronychová. 
 
Děkan 

 Informoval kolegium o tom, že UP nechala vyrobit pamětní mince o dvou velikostech.  
 
Proděkanka Smolová 

 Informovala kolegium, že dle počtu přijatých a zapsaných studentů je ke studiu na PřF 
dostatečný počet, aktuálně je v 1. ročníku bakalářských studijních programů 
zapsaných 1360 studentů (jednooborové + dvouoborové bakalářské studijní obory). 
Nicméně ale upozornila na to, že studenti, kteří byli ke studiu přijati, se ze studia 
odhlašují, jedná se zatím o jednotlivce, např. na SP Matematika a SP Aplikovaná 
matematika ukončilo studium od 1. 9. 2013 do 22. 10. 2013 cekem 12 studentů 
zapsaných koncem srpna či v polovině září do 1. ročníku (pro srovnání na stejném SP 
84 studentů nesplnilo podmínky pro postup do 2. ročníku). 

 Informovala také o Dni otevřených dveří, který se bude konat dne 23. listopadu v aule 
PřF. Základní prezentace o fakultě proběhne ve dvou blocích v 9:00 a v 11:00 hod. 
Rovněž budou připraveny na rozdávání uchazečům publikace s celkovou nabídkou 
oborů, podmínkami pro prominutí přijímacích zkoušek, A4 s Přehledem nabízených 
oborů a A4 s Podmínkami pro prominutí přijímacích zkoušek. 

 Ke zvážení kolegiu dala návrh, že tomu uchazeči, který předloží Certifikát 
z Národních srovnávacích testů a zapíše se ke studiu, bude přiznáno stipendium ve 
výši 500,- Kč. Návrh byl Kolegiem odsouhlasen. Dále navrhla ke zvážení 2 termíny 
přijímacích zkoušek. Jeden začátkem května a druhý začátkem června.   

 
 
Proděkan Dušek 

 Informoval o přípravě na veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně, kde budou mít 
jednotlivé obory zastoupení každý den. Poděkoval proděkance Smolové a proděkanu 
Opatrnému za vyplnění dotazníku U-Multirank. Pro nedostatek účastníku bude Zlatá 
promoce letos zrušena.  

 
Proděkanka Tesaříková 

 Informovala kolegium o ukončeném projektu Pomoci postiženým, který byl zaměřen 
na stavební akce v (červená kostka), kde bylo dokončeno atrium, zpevněny plochy pro 
kola a posezení.  

 Výměna dlažby v budově je stále ve vyřizování.  
 Poděkování panu Ing. Koláčkovi za velice akční přístup k řešení problémů. 

 
 
Proděkan Opatrný 

 Informoval kolegium o přihláškách na Cenu děkana s tím, že jsou mj. předloženy ve 
větším počtu publikace s mimořádně velkým počtem spoluautorů (cca 3000). Doposud 



se na spoluautorské podíly nebral zřetel, navrhuje jej brát v potaz stejným způsobem 
jako Metodika hodnocení VaV (bude řešeno na grémiu ceny děkana).  

 Informoval o záměru MŠMT zahrnout do indikátoru K i zahraniční projekty ze 7.RP, 
měly by získat váhu 5 %, přičemž 3 % by šly na úkor indikátoru RIV a 2 % na úkor 
indikátoru účelová podpora. Návrh se má projednávat na zítřejším (23.10.) zasedání 
reprekomise.   

 Zmínil též parametr zaměstnanosti absolventů, který má v indikátoru K poměrně 
vysokou váhu (32 %) a kromě toho hraje roli na limity studentů. Odhadem pro UP 
jeden absolvent na úřadu práce znamená cca o 2,6 méně uznaných bakalářů, a o 1 
méně uznaných magistrů a v koeficientu K o cca 11 tis. Kč méně v příspěvku.  Je 
ovšem otázkou, jak spolehlivé jsou údaje, ze kterých MŠMT vychází.  
 

 
Proděkan Frébort 

 Předložil kolegiu Žádosti o akreditaci k projednání Vědeckou radou PřF UP, která se 
bude konat dne 11. prosince 2013.  
 
Jedná se o obory: 
Bakalářské studium: 
Environmentální geologie (rozšíření akreditace o kombinovanou formu) 
Ekochemie (prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů) 
Bioanorganická chemie (prodloužení akreditace) 
Optometrie (prodloužení akreditace) 
 
Navazující magisterské studium: 
Matematika a její aplikace (prodloužení akreditace) 
Matematické a počítačové modelování (prodloužení akreditace na dostudování 
stávajících studentů) 
Environmentální geologie (rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia) 
Bioanorganická chemie (prodloužení akreditace) 
Mezinárodní rozvojová studia (prodloužení akreditace) 
International Development (prodloužení akreditace) 
 
Doktorský studijní obor: 
Regionální geografie (rozšíření o obor) 

 
Rozhodnutí kolegia:  
Environmentální geologie: do 30. 10. 2013 dodat bližší informace - popis cílové 
skupiny studentů, které je obor v kombinované formě určen, 
Doktorské studium Regionální geografie: do 30. 10. 2013 předložit popis 
kvalitativních změn v odborném zajištění. Je možné riziko toho, že akreditaci tento 
obor nedostane. 
 
Zapsala: Dana Gronychová 

 
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

                    děkan 


