
Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
Datum:  8. dubna 2014   
 
Přítomni: děkan Frébort, zastupující tajemnice Zimová, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, 
proděkan Molnár, předseda akademického senátu Jukl, vedoucí stud. odd. Gronychová. 
 
 
Děkan 
Informoval kolegium o poradě kolegia rektora. 
_________________________________________________________________ 
 
Informace z kolegia rektora: 
 
Rektor UP uvedl, že AS UP schválil dělení finančního příspěvku a dotace na fakulty.  

Přípravné práce na VZ 2013 pokračují dle plánu. Děkan požádal ing. Zimovou, aby dodala 
zprávu ohledně investičních akcí.  

Rektor UP informoval o anonymních návštěvách fiktivní zahraniční studentky v Uměleckém 
centru, SKM, na studijních odděleních, v Menze atd. Situace na studijním oddělení PřF byla 
vyhodnocena jako dobrá   

Rektor UP informoval o cestě do Číny a uvedl, že čínská strana má zájem o spolupráci na poli 
vědy, na výměně studentů a učitelů. 

Rektor UP informoval o tom, že 9. dubna 2014 se v Americkém centru v Praze uskuteční 
setkání se zástupci amerických univerzit, které mají zájem navázat spolupráci s českými 
univerzitami a vysokými školami. UP vedle rektora zastoupí pror. Oborná, doc. Kalous a 
děkan Frébort.  

ECTS label - Rektor ověřoval aktuální stav u Mgr. Vyhnánkové, která jej informovala o tom, 
že se UP na předložení žádosti připravila ale poté Evropská komise změnila metodiku. 

Děkanka Vlková požádala o společné stanovisko ke strategii otevírání doplňkových předmětů 
v kategorii C a otevřela se tím debata o finančním vypořádání mezi fakultami. 

Pror. Kučera poukázal na opomíjení evidence smluv na fakultách. Jedná se o všechny 
smlouvy, jak je definuje Směrnice CES. Ing. Zimová požádala paní Mgr. Neumeisterovou o 
přehled smluv, které nejsou evidované v CESu.   

Kancléř UP informoval o návrzích na udělení Ceny Františka Palackého. Na přednášku byla 
nominovaná paní prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. 

___________________________________________________________________ 
 
Děkan 

Děkan informoval kolegium o auditu smluv a požádal o dohledání smluv, které nejsou zadané 
v CESu. Seznam těchto smluv byl dodán a situace je v řešení. 



 
Informoval kolegium o mezifakultní výuce a její platební nevyrovnanosti napříč fakultami, 
zejména neochotě FTK uhradit výuku jejích dvouoborových studentů na PřF Navrhuje, aby 
tato situace byla řešena na úrovni rektorátu a byla dohodnuta schůzka u rektora. Na základě 
výsledku jednání se teprve rozhodne o otevření bakalářských a navazujících magisterských 
oborů na akademický rok 2015/16 uskutečnovaných ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury. 
Toto stanovisko bude dáno na vědomí proděkanovi FTK Horákovi a prorektorovi Zouharovi.  
Informoval o nabízené spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem, který nabízí spolupráci 
na vzdělávací kurzy, které se týkají oblasti internetové bezpečnosti.  
Student T. Burian oslovil děkana k iniciaci a obnovení studentské organizace POSPOL. 
Nabídl, že novým uchazečům, kterým budou posílána Oznámení o přijetí a Dekrety o přijetí, 
bude přiložen letáček “Seznamovák“ o zakládání studentské organizace POSPOL. Děkan tuto 
nabídku podpořil.  
Požádal předsedu akademického senátu, zda by jednání nového senátu nemohlo být stanoveno 
na 22. května 2014. 
Proděkan Dvořák byl pověřen zastupováním děkana ve dnech od 13. - 18. 5. 2014. 

 
 
Proděkan Kubínek 
Informoval kolegium, že se připravují podklady ke změně Ph.D. studia, a to na kreditový 
systém. Ohlasy ze stran vedoucích kateder a předsedů oborových rad jsou pozitivní. Bude 
zvlášť sjednána schůzka s předsedy oborových didaktik a MRS z důvodu specifických 
požadavků.  
Požádal kolegium o připomínkování  Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu, 
které je již v pracovní verzi napsáno. 
Děkan požádal proděkana Kubínka, aby oslovil předsedy oborových rad o napsání úvodních 
slov do dalších vydání Zpravodaje. Potom aby oslovil vedoucí RCPTM a CRH. 

 
 

Zastupující tajemnice Zimová 
Informovala kolegium, že od 1. do 18. 5. se budou konat stavební úpravy, které se budou 
týkat 3 kanceláří děkanátu. Po dobu úprav bude děkan úřadovat v Holici v budově F2.  
Informovala o změně DPH vůči vydavatelství a o kvestorem plánovaném vytvoření 
metodického předpisu na nakládání s příspěvkem na RVO (zdroj 30). 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová 
Datum příštího kolegia: 12. 5. 2014, 8:30  
Zasedací místnost bodovy F2 v Holici. 
     
 
       prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 
                                                                                                      děkan PřF 
 


