Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 7. října 2014

Přítomni: děkan Frébort, tajemnice Zimová, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Molnár,
vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová, vedoucí studijního oddělení Gronychová,
vedoucí oddělení projektové podpory Copková
Omluveni: předseda akademického senátu Jukl
____________________________________________________________________
Děkan
Představení rozpočtu PřF UP
Pan děkan představil čerpání rozpočtu PřF UP zpracované dle návrhu změny Statutu PřF UP
k 31. srpnu 2014. U některých kateder došlo k přečerpání některé z položek urč. zdroje
z důvodu postupného přechodu na zdrojové financování pracovišť, ale v celkovém součtu
k přečerpání rozpočtu nedošlo.
-

-

-

Čerpání investic: K investičnímu čerpání bylo naplánováno 85 mil. Kč, vyčerpáno je zatím
20 procent, očekává se nárůst čerpání položky ke konci kalendářního roku vzhledem
k náročnosti zajištění tohoto typu nákupů.

-

Čerpání děkanát: Zpracování čerpání děkanátu bylo velmi náročné, z přidělených finančních
prostředků bylo vyčerpáno 67 procent. Do zpracovaného přehledu čerpání prostředků
děkanátu byl ale zahrnut i zdroj 19, který by se do celkového součtu neměl promítnout, pan
děkan požádal paní Copkovou o vyjmutí položek z přehledu čerpání. Naopak požádal o
doplnění fondu provozních prostředků děkanátu do přehledu čerpání. Vzhledem k tomu, že do
rozpočtu děkanátu byly zahrnuty i energie, které se rozpočítávají na jednotlivá pracoviště,
uvedená výše čerpání je tedy nadhodnocený údaj.

Odsouhlasení čerpání finančních prostředků
- Kolegium děkana odsouhlasilo předloženou podobu čerpání ve smyslu úprav dle předchozího
odstavce, tedy Průběžnou zprávu o hospodaření PřF UP k 31. srpnu 2014 a takto bude
předložena Akademického senátu PřF UP.
-

Po schválení Akademickým senátem rozešle Ing. Zimová Průběžnou zprávu o hospodaření
PřF UP spolu s přehledem čerpání fondu provozních prostředků děkanátu PřF UP vedoucím
kateder.

Pan děkan dále předal Ing. Zimové k dořešení stížnost ředitele kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělství Ing. Daniela Jurečky týkající se umístění garáží na hranici pozemků v areálu PřF UP
v Holici.
Kolegium děkana pak projednávalo dotaz Mgr. Jakuba Vrány, doktoranda katedry zoologie, který
vznesl v souvislosti se zvýšenou mortalitou ptáků způsobenou nárazy do skel budovy PřF UP.
Dokument předá Mgr. Jarošová vedoucímu katedry zoologie se žádostí o předložení výsledků
výzkumu, pokud nějaký probíhá a návrhu možného řešení panu děkanovi. Pan děkan přislíbil uvolnit
přiměřené finanční prostředky k efektivnímu nápravnému opatření.
Dalším bodem jednání bylo předplatné časopisu Science. Za jeho odebírání teď bude hrazeno
z rozpočtu děkanátu cca 170.000,- Kč. Časopis Science ale není přístupný všem odběratelům.
Mgr. Mazal, vedoucí Knihovny PřF UP, byl požádán děkanem o přípravu objednávky k zajištění
dostupnosti časopisu pro všechny IP adresy fakulty. Pan děkan přednese otázku předplatného tohoto
časopisu na jednání rektora. Jako světová univerzita by UP mohla odebírat časopis pro všechny
fakulty, řešit předplatné centrálně a získat tak případně i výhodnější finanční podmínky odběru.

Výpověď služby UPnet a návrhy kompenzace
Kolegium na návrh pana děkana projednávalo možnosti kompenzace, které by PřF UP mohla
poskytnout uživatelům služby UPnet, která od 1. ledna 2015 nebude k dispozici. Po projednání
návrhů odsouhlasilo kolegium kompenzace emeritním profesorům, kteří využívají služby UPnet
ve formě uhrazení poplatku za připojení za období celého kalendářního roku 2014. Tento návrh bude
také předložen na jednání AS UP 8. října 2014. Pan děkan požádá paní Štecovou o sestavení
aktuálního seznamu emeritních profesorů, kteří UPnet využívají, proděkan Molnár nabídl spolupráci.
Kolegium dále jednalo o uvolnění vhodných prostor pro kancelář studentské organizace Pospol.
Uvolnění prostor pro tento účel, stejně jako vyhrazení prostoru pro kojící koutek, je v řešení.
V souvislosti s těmito provozními záležitostmi bylo kolegium informováno o budoucích provozních
změnách skříněk pro studenty v prostorách budovy PřF. V příštím akademickém roce se plánuje
úprava studentských skříněk k zamykání kódem, tak aby se ve 24.00 automaticky odemkly. Jejich
užívání bude ošetřeno metodickým pokynem.
Pan děkan také informoval přítomné členy kolegia o bodech a výsledcích jednání se studentskou
komorou AS.
- studenti oznámili znovuzaložení Pospolu
-

studenti požádali o nahrazení Filozofickou fakultou UP zamítnuté možnosti navštěvovat
výuku jazykových předmětů na předmětné fakultě. Pan děkan nastínil směr možného řešení
v souvislosti s restrukturalizací činnosti Kabinetu cizích jazyků

-

studenti požádali o zajištění většího počtu počítačů do společných prostor. Pan děkan považuje
za efektivnější zlepšit kvalitu WiFi připojení v budově PřF UP. Kolegium schválilo návrh
pana děkana, aby členové studentské komory prozkoumali dosah a kvalitu stávajícího
připojení v budově. Na základě zjištěných údajů se pak přistoupí k řešení.

-

Studenti dále předložili panu děkanovi návrh evaluačního dotazníku výuky se žádostí
o zajištění evaluace výuky. Děkan doporučil studentům provést úpravu evaluačního dotazníku
na maximálně 10 otázek a představit a představit dotazník vedoucím kateder PřF UP na dalším
Čaji o páté. Výhledově by se mohla evaluace dle pana děkana provádět u 10 áčkových
předmětů již od příštího roku. Proděkan Molnár navrhl provádět evaluaci výuky ke konci
semetru vyčleněním 15 minut z výuky k vyplnění dotazníku po domluvě s vedoucími kateder.
Proděkan Kubínek upozornil, že se evaluace výuky řeší i na úrovni UP zavedením aplikace
hodnocení výuky do STAGu, bylo by možné se tedy na naší fakultě vydat i tímto směrem.

Děkan informoval kolegium o připomínce doc. Jukla o končícím funkčním období disciplinární
komise k 15. listopadu 2014. Kolegium navrhlo nové členy komise v tomto složení:
Pedagogická část – doc. Jukl, doc. Smolová, doc. Talašová
Studentská část – Mgr. Miková, Mgr. Navařík, Mgr. Suchomel
Návrh byl odeslán doc. Juklovi ke schválení AS.
Akreditace
Nad rámec akreditací projednaných na minulém zasedání kolegia předložil děkan kolegiu ke schválení
následující návrhy na akreditaci:
 N1101 Matematika – Učitelství matematiky (rozšíření akreditace o jednooborové studium,
kombinovaná forma)
 N1101 Matematika – Učitelství deskriptivní geometrie (rozšíření akreditace o
jednooborové studium, kombinovaná forma)
 P1201 Geologie – Geologické vědy (nová akreditace programu a oboru, prezenční a
kombinovaná forma)
 N1301 Geography – Foresight for Environment and Development (rozšíření akreditace o
obor, výuka v anglickém jazyce)



P1501 Biologie – Experimentální biologie (rozšíření akreditace o obor, kombinovaná
forma)
 N1801 Informatika – Aplikovaná informatika (rozšíření akreditace o obor)
 Molekulární a buněčná biologie – (nová akreditace pro obor v rámci habilitačních řízení a
jmenování profesorem)
Kolegium schválilo seznam návrhů na akreditace, návrhy budou předloženy vědecké radě na
prosincovém jednání ke schválení.
Na kolegiu se rovněž dohodlo zastupování pana děkana dne 23. října 2014 na jednání Správní rady
RCPTM, zastoupí doc. Kubínek, pověření bylo předáno.
Pan děkan předal proděkanu Dvořákovi žádost Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha Ruzyně
o vyhledání publikací a výsledků výzkumu v oblasti rostlinolékařství a ochrany rostlin za období
2003 – 2013. Výsledky výzkumu budou použity pro provedení analytických prací pro přípravu
podkladů k větší podpoře výzkumu integrované ochrany rostlin a pro návrhy priorit výzkumu v této
oblasti. Termín provedení byl stanoven na 15. října 2014.
Děkan dále požádal proděkana Dvořáka o vytipování výzkumného pracoviště katedry buněčné
biologie, které by na žádost Prof. Moravcové a náměstka ministra pro vysoké školství Ing. Vebera
spolupracovalo při pilotním ověření návrhu systému hodnocení výzkumných organizací. Termín:
do 13. října 2014
Imatrikulace proběhnou 8. – 9. října 2014, sraz v 8.00. Paní Gronychová i proděkan Kubínek
diskutovali se členy kolegia, jakou formou dále provádět imatrikulace na PřF UP. O dalším konání a
formě Imatrikulací do budoucna se rozhodne na základě zkušeností ze středečního slavnostního aktu.
Děkan informoval o přípravě smlouvy s Moravským divadlem na provedení novoročního představení
pro pracovníky PřF UP. Kolegium se shodlo na možném datu představení – 4. ledna 2015 v 17.00
hodin, Domluveno je představení Když se zhasne. Úvodní slovo bude mít pan děkan spolu s ředitelem
Moravského divadla, kolegium odsouhlasilo přípitek (sekt) o přestávce – zajistí Mgr. Petrželová.
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová přednesla žádost zaměstnanců PřF UP v Holici o umístění automatu na občerstvení v
areálu vzhledem k omezeným otevíracím hodinám menzy. Mgr. Petrželová informovala, že
momentálně probíhá výběr dodavatele a následovat bude výběr umístění automatu. Paní tajemnice
požádala Mgr. Petrželovou o předání věci k dořešení Ing. Zlámalové do gesce Správy budov; konečná
dohoda je, že instalaci automatu zajistí oddělení vnějších a vnitřních vztahů s konzultací se správou
budov.
Ing. Zimová dále představila návrh prof. Bábka z katedry geologie na vybudování geoparku na
pozemcích za budovou PřF UP a předala podklady panu děkanovi k posouzení. Projekt je plánován
s rozpočtem cca 400.000,- Kč a s návrhem finanční spoluúčasti PřF UP. Pan děkan projekt podpořil a
přislíbil i finanční účast na instalacích informačních tabulí, financování pořízení a instalace
geologického materiálu ponechává na řešiteli projektu. Kolegium se shodlo na tom, že exponáty je
třeba osadit tak, aby byl geopark co nejméně náročný na údržbu.
Ing. Zimová také informovala, že budou pokračovat opravy dlažby v budově PřF UP i výměna
podlahových krytin v místnostech fakulty a přes veškerou snahu zúčastněných zasáhnou práce
pravděpodobně i do výuky. Termíny regulace vzduchotechniky se budou domlouvat s jednotlivými
katedrami.
Rozdělení kanceláře prof. Bábka, kde se předpokládá zvýšená hlučnost, proběhne až mimo semestr.
Dokončení výměny podlahových krytin v kancelářích děkanátu proběhne příští rok. V rámci kolegia
se otevřela otázka druhu podlahové krytiny (lino, koberec), většina zaměstnanců preferuje dělený
koberec, tak jak je tomu v zasedacích místnostech děkanátu.

Výměna podlahových krytin v aule by měla být také provedena v příštím roce.
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák informoval o konání Vědecké rady PřF UP dne 15. října 2014, na které proběhne i
dojmenování nových členů VPRO. Proděkan Dvořák upozornil na nutnost zvolit předsedy VPRO, aby
mohly být jmenování zástupci pro FRUP, IGA atd.
Promoce doktorů a docentů proběhne 5. prosince 2014
Proděkan Dvořák přednesl kolegiu nutnost jmenovat zodpovědnou osobu pro nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy na PřF UP. Zodpovědnou osobou za nakládání s chemikáliemi a jedy
je RNDr. Nádvorník, ostatní je v řešení.
Na kolegiu byl řešen také dotaz, jestli budou v rámci FRUP alokovány nějaké prostředky na děkanát.
Pan proděkan informoval, že v letošním roce byly prostředky již rozděleny, jak je uvedeno ve
Zpravodaji 12 PřF UP.
vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová
Mgr. Petrželová se dotázala, zda zajišťovat vánoční stromy na výzdobu budov PřF. Odsouhlasen byl
nákup stromu pro výzdobu budovy na Envelopě. Pro holický areál schválilo kolegium příspěvek na
výzdobu živého stromu v areálu.
Stříbrná promoce proběhne v sobotu 11. října 2014, sraz 9.15
Zlatá promoce proběhne 21. listopadu 2014, sraz 9.30
Setkání ředitelů fakultních škol proběhne 8. prosince 2014 ve 13.00 hodin.
Mgr. Petrželová seznámila kolegium se záměrem výroby propagačního spotu PřF UP. Kolegium
záměr odsouhlasilo, kontaktní osobou pro Envelopu bude Mgr. Petrželová, pro Holici Ing. Chvátalová.
Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek informoval kolegium o zahájení pilotního roku výuky doktorského studia
v kreditovém systému bez větších problémů. Garanti odborných předmětů budou zapisovat do STAGu
zkoušející.
Kolegium diskutovalo také o vyšším počtu studentů přijatých v tomto akademickém roce na fakultu.
Až na základě oficiálních výsledků součtů z matriky RUP se udělá závěr a nastaví postup pro další
období.
Vedoucí stud. odd. Gronychová
Paní Gronychová požádala o kvalitnější fotografie budovy PřF UP pro informační brožuru oborů
fakulty, pan děkan doporučil kontaktovat Ing. Chvátalovou, která vybere materiál z archivu nebo
pořídí lepší snímky.
Proděkan Molnár
Na výzvu proděkana Molnára stanovilo kolegium datum konání POSPOSu na středu 17. prosince
2014.
Proděkan Molnár ocenil úpravu webu PřF UP, kterou prováděla Mgr. Petrželová
Proděkan Molnár informoval, že ke spolupráci s krajským či městským úřadem při zadávání BP a DP
se přihlásily a podklady dodaly katedra geoinformatiky, katedra ekologie a životního prostředí a
katedra geografie.
Ve dnech 13. - 24. října bude proděkana Molnára ve funkci zastupovat doc. Kubinek.

Pan proděkan vznesl dotaz na možnost zapojení PřF UP do soutěže o titul Fakulta roku. Vzhledem
k tomu, že vstup do soutěže je zpoplatněn, pan děkan zapojení nepodpořil.
Proděkan dále informoval o žádosti připravit pro nadanou mládež v rámci projektu Talnet týdenní
soustředění na PřF. Děkan návrh podpořil, ale pouze proběhne-li za standardních podmínek, tedy bez
finanční účasti fakulty.
Kolegium bylo informováno o zahájení výuky předmětu kybernetická bezpečnost ve spolupráci s
Národním bezpečnostním ústavem. Výuka probíhá ve čtyřhodinových blocích.
Mgr, Kratochvílová byla pověřena řízením příprav plesu PřF UP v roce 2015 a organizací dětské
univerzity v zimním i letním semestru tohoto akademického roku.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 4. listopadu 2014 ve 14.00
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

