Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 11. února 2014
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Molnár, předseda akademického senátu Jukl,
tajemník Velecký, Ing. Zimová, Ing. Holecová, vedoucí stud. odd. Gronychová.
Omluven: proděkan Kubínek.
Kolegium bylo zahájeno uvítáním jeho členů nastupujícím děkanem prof. RNDr. I. Frébortem, CSc.,
Ph.D. a představením hostů kolegia: Ing. Jany Zimové, která působí jako odborný poradce rektora UP
pro investiční výstavbu a Ing. Michaely Holecové, jako zástupce plánovaného Oddělení grantové
podpory (jeho úkolem bude především spolupráce s novým prorektorem pro transfer technologií).
Děkan
 Informoval kolegium o vydání primárně elektronického média „Zpravodaj“, který vzniká
sloučením Pátečníku a Pondělníku a bude vydáván 2x za měsíc. Zároveň poprosil proděkany,
aby byl Zpravodaj zahajován úvodním slovem proděkanů a následně příspěvky z kateder.
Příští vydání bude uvedeno proděkanem pro Vědu a výzkum. Dále prosí o doplnění jména
redaktora a o elektronickou adresu/tiráž.
_________________________________________________________________










Informace z kolegia rektora:
Strategie rozvoje UP
Rektor přednesl představu strategického rozvoje univerzity, jako jsou implementace novely
zákona o VŠ, nový systém hodnocení vědy, pokles počtu „tradičních“ studentů, nové
programovací období strukturálních fondů, nová generace komunitárních programů, nastavení
vnitrouniverzitních akreditačních procesů, nový model podpory evropské vědy, konec
současných operačních programů i globální změny ve sféře terciárního vzdělávání. Za stěžejní
považuje proces internacionalizace vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí.
Posílení výuky AJ pro studenty - fakulty by měly zajistit rozšíření nabídky předmětů, pokud
možno celých oborů v cizích jazycích, zejména v anglickém.
Brazilský program
Rektor komentoval požadavek na doplnění nabídky vyučovaných oborů v anglickém jazyce,
připraveném pro tzv. Brazilský program. Požádal o aktualizaci seznamu oborů. Aktualizovaná
nabídka studijních programů a oborů v anglickém jazyce bude poskytnuta Ministerstvu
zahraničních věcí, resp. konkrétním zastupitelským úřadům – návrh děkana: u profilujících
studijních oborů je předpoklad zaslání žádosti o rozšíření výuky v anglickém jazyce
k akreditaci v letošním roce.
Doplnění a jmenování zástupců do komisí. Zástupci byli děkanem jmenováni.
QS World University Rankings – děkan požádal proděkana Dvořáka o sběr podkladů
a průběžné doplňování referenčního seznamu hodnotitelů. Termín do 24. února 2014,
3-4 jména.
Péče o absolventy, ve které by rád prostřednictvím prorektorů zahájil intenzivnější práci
s absolventy přípravou absolventské karty a požádal děkany o návrhy na výhody, které by
bylo možné nositelům absolventských karet nabídnout a garantovat.

 Přiznání práv čekatelům na řádné jmenování profesorem – názory se různí. Za UP je
většinové stanovisko, že ani předseda senátu, ani ministr školství. Buď rektor, nebo
prezident.
____________________________________________________________________

Děkan
 Od 1. března 2014 bude pověřena Ing. J. Zimová zastupováním tajemníka.
 Informoval kolegium o zřízení Oddělení grantové podpory, které bude pracovat v součinnosti
s rektorátní koordinací příprav větších projektů, zejména OP VVV.
 Tvorba rozpočtu – předpoklad stejné dotace na studenty jako v minulém roce. Na 27. února je
svolána pracovní schůzka, které se zúčastní děkan, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek
a tajemník Velecký.
Tajemník dodá podklady o hospodaření na děkanátu, objem
projektových řízení a zůstatky na katedrách.
 Centrum pedagogické přípravy a Kabinet cizích jazyků přejdou v rámci dělení rozpočtu pod
děkanát.
 Zřízení nové podatelny v Holici, o které budou vedoucí kateder informováni, stanovení
úředních hodin, zajištění počítače a poskytnutí místa pro pracovnici. Místo bude zajištěno
u paní I. Vaculové na Katedře botaniky.
 Děkan oznámil kolegiu, že není přípustné, aby v oboru, který je akreditován v českém jazyce,
byli zapsáni studenti, kteří mají být zapsáni v anglické formě tohoto oboru. Studenti budou
jednotlivě přezkoumáni a případně přeřazeni do anglické formy. Seznam dotčených studentů
bude předložen na příštím kolegiu.
 Pevnost poznání – minulý týden proběhlo jednání na MŠMT. Začátkem března bude zaslána
žádost o prodloužení projektu o 3 měsíce. Byl objednán audit rozestavěnosti a příprava
projektu dostavby. Dohled nad Pevností poznání má Ing. J. Zimová na základě pověření
rektora.
 Jsou plánovány změny struktury Osobního oddělení PřF ve smyslu propojení agendy náboru
pracovníků, běžné pracovně-právní agendy a mzdové účtárny.
 Dne 28. ledna 2014 proběhla změna garanta oboru Matematika-ekonomie se zaměřením na
bankovnictví/pojišťovnictví v systému IS STAG, ale změna procedurálně neodpovídá
Směrnici rektora. Akreditovaný garant by se neměl měnit. Bude svolána schůzka s vedoucím
katedry a předsedkyní oborové rady.
 Děkan informoval kolegium, že bude předložen vědecké radě ke schválení seznam garantů
oborů, které byly akreditovány v době, kdy se ještě neuváděla jména garantů, pouze
garantující pracoviště – proděkan Kubínek.
 Čaje s vedením fakulty pro vedoucí kateder, předsedy VPRO a senátory o 15:00 hod., první
posezení bude dne 12. března 2014.
Proděkan Dvořák
 Prosba na tajemníka Veleckého, aby se na auta nelepily nápisy.
 Zajistit Správou budov, aby auta neparkovala podélně jak při vjezdu do garáže, tak kolem
stěny. Pokud tomu bude tak i nadále, přejít k opatření, a to: 1. upozornění na nesprávné
parkování, 2. předvolání k tajemníkovi fakulty, 3. odebrání povolení k parkování.
 U některých pracovníků neproběhla změna mzdy a došlo k vyplacení z jiného zdroje. Návrh
kolegia vytvořit profesionální nástroj pro finanční plánování.

Zapsala: Dana Gronychová

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

