
      Zápis  z jednání kolegia  děkana  PřF UP  dne  5.2 2013 
  

Přítomní :  děkan Ševčík,  proděkan  Dušek , proděkan Opatrný, proděkanka Tesaříková, 
tajemník Velecký,  předseda senátu PřF  Jukl 
Omluveni: proděkan  Frébort, proděkanka Smolová, vedoucí studijního.oddělení  Gronychová 

   
 

1) Proděkan Opatrný upozornil kolegium na rozhodnutí MŠMT o plánovaném zrušení fondu  
FRVŠ  v následném období a přednesl návrh na využití prostředků Specifického 
vysokoškolského výzkumu (IGA projekty), tak aby doktorandi mohli nadále získávat 
potřebný tréning v řízení vlastních projektů.  Byl vznesen návrh na možnost podání žádosti 
doktorandů o samostatný fakultní projekt ve standardní době trvání dvou let s vnitřní 
oponenturou, jehož výstupem by byla prvoautorská  samostatná publikace v impaktovaném 
renomovaném časopise. V případě nesplnění předem stanovených podmínek by musela být 
finanční dotace příslušné katedry vrácena. Text návrhu po zapracování připomínek v diskusi 
je přílohou tohoto zápisu.  
 

2) Proděkan Opatrný dále přednesl návrh k inzerci všech výběrových řízení na pozice 
akademických pracovníků také v  Euraxess, což splňuje podmínku § 77 VŠ zákona o 
hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností. S návrhem byl vysloven souhlas.   

 
3) Dále byla přednesena žádost Katedry optiky k zaprotokolování jejího trvalého zájmu o 

místnost 4.008 (a,b,c)  poté, co ji  Katedra anorganické chemie  nebude   potřebovat. 
 

4) Tajemník fakulty Velecký  upozornil na skutečnost, že nedošlo ke včasnému zajištění 
relevantní informace o stanoveném termínu školení řidičů a přimlouvá se za příští přímou 
adresovanost informace do pravidelného fakultního pátečníku. 

 
5) Dále byla diskutována otázka vhodného předstihu rezervací pobytu  ve fakultním  objektu 

chaty v Karlově,  se zvýhodněním zájmu  přímo pro rodiny  pracovníků fakulty.   
 

6) Děkan Ševčík seznámil kolegium s návrhem udělení čestného doktorátu z biochemie pro 
zahraničního hosta, pracovníka Švédské zemědělské univerzity prof. Sandberga, ředitele 
Wallenbergovy nadace a UPSC, v rámci oslav 60. výročí založení naší fakulty. 

 
7) Proděkanka Tesaříková informovala kolegium o zahájení projekčních  prací  na pohledové 

zakrytování vzduchotechnických, klimatizačních a technologických jednotek na střeše nové 
budovy na tř. 17 listopadu. V požadavku dotčených stavebních orgánů města je vyhotovení 
několika variantních řešení. 

 
8) Dále zde zazněla informace o průběhu projekčních prací pro budovu bývalé optiky v rámci 

dotačního projektu pomoci tělesně postiženým studentům. Jedná se o rekonstrukci výtahu, 
suterénního WC a výběr zdvižné plošiny.  

 
9) Předseda akademického senátu Jukl informoval o termínu konání příštího zasedání 

univerzitního senátu ( 20.2.2013 ) , kde má být schvalováno dělení finančních prostředků 
univerzity mezi jednotlivé fakulty,  a  návazného  konání fakultního  senátu  ( 27.2.2013 ).    

 
10) Proděkan Dušek seznámil kolegium se svým návrhem změn v systému udělování ceny 

děkana, se zdůvodněním přežitého pohledu oceňování. Diskutovaný návrh změn je uveden 
v příloze. Názory na změnu statutu ceny děkana se různily. Děkan návrh zamítl. 

 
11) Proběhla diskuse k návrhům a výběru oceňovaných osob u příležitosti oslav 60. výročí 

založení fakulty. 



 
12) Děkan Ševčík vyhlásil děkanské volno na den 8. března 2013, na který je termín oslav 

plánován.  
 

. 
 
 
 

 
V Olomouci 5. února 2013    prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 


