Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 12. května 2015
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Molnár, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, tajemnice
Zimová, předseda akademického senátu Jukl, vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová
Omluveni: Mgr. Jarošová, p. Gronychová
________________________________________________________________
Diskutované body z porady rektora:
 Pro návštěvu premiéra, ministra školství a ministra zdravotnictví na UP ve čtvrtek 21.5 v PP naše
fakulta zajistí občerstvení (odd. vnitřních a vnějších vztahů). Děkana zastoupí proděkan Hradil. Na tuto
akci jsou zváni členové AS. Celou akci organizuje RUP. Podle časových možností bude vhodné
delegaci provést Pevností a ukázat jí exponáty. Vzhledem k charakteru PP, jejíž aktivity jsou především
vhodné i pro žáky ZŠ, děkan doporučuje proděkanu Hradilovi, aby u ministra MŠMT zjistil možnost
financování ze zdrojů státu, určených na podporu přírodovědného a technického vzdělávání.
 Informace z jednání konference rektorů – dělení financí, OP VVV zatím neschváleno, výzvy budou
předběžné.
 Informace z ministerstva o snížení počtu financovaných studentů: až o 1000 méně, než bylo plánováno
původně. Budeme proto omezovat finance. Budeme muset řešit počty studentů, abychom se dostali do
klesajícího trendu. Situace bude možné řešit zrušením druhého kola přijímacích zkoušek, jak avizoval
rektor UP, který letos otevření 2. kola vzhledem k velkému počtu nadlimitních studentů zpochybňoval.
Proděkan Kubínek bude sledovat počty studentů, aby se jejich počet pro nadcházející akademický rok
nenavyšoval. Pro příští rok bude potřeba zavést přijímací zkoušky na všech oborech. Je to šance získat
kvalitnější studenty.
 Diskuze k metodice rozpočtu: připomínky děkana PřF k prezentaci prof. Opatrného týkající se dělení
prostředků podle koeficientu K nebyla vedením UP a děkany ostatních fakult pochopena zcela správně.
Děkan nezpochybňoval stávající způsob dělení, ale požadoval vytvoření přehledného písemného
dokumentu, zohledňujícího princip dělení příspěvků na fakulty a systém odvodů. Děkan bude trvat na
vytvoření písemného dokumentu. Ostatní fakulty vyjádřily obavu, že jde o snahu získání více financí
pro naší fakultu. Diskuze na úrovni kolegia rektora bude dále pokračovat. Na poradě tajemníků se
problematika také projednávala. Tajemníci ji nechtějí měnit, ale děkan PřF si jen přeje metodiku
vytvořit v písemné formě, jak je koneckonců stanoveno ve Statutu UP.
 Evidence mobilit – je třeba je správně vykazovat.
 Chystají se oslavy obnovení UP v r. 2016. Tyto oslavy nebudou pompézní. Budou v akademickém
týdnu v únoru a v září pak setkání absolventů v neformálním duchu.
 Termíny promocí na PřF byly na RUP nahlášeny (23. 6. až 26.6.).
 V různém – děkan uvedl na pravou míru správnou adresu areálu v Holici. Dále otevřel otázku mateřské
školky. Nedá se vyhovět všem, není dostatečná kapacita. Jednalo se o možnosti navýšení kapacity.
Ředitelka zpracuje analýzu a navrhne alternativní řešení. Budeme vést udržující stav financování ze
strany PřF.
 Ve stř. 20. 5. děkana zastoupí proděkan Kubínek a p. tajemnice na slavnostním otevření nových prostor
FF.
________________________________________________________________

Děkan
Připomněl zástupy v době své nepřítomnosti (1. 5. – 26. 5. proděkan Kubínek a 1. 6. – 2. 6. proděkan Dvořák, 3.
6. – 5. 6. proděkan Kubínek).
Na výzvu ohledně hodnocení pracovníků děkan obdržel zatím jen část odpovědí (z CRH).
Děkan očekává vyhlášení směrnice kvestora o nepřímých nákladech.
Tajemnice Zimová
- Informace o CenBiolu, jak probíhají stavební práce a jaké jsou očekávané termíny převzetí.
- Fakturujeme pokutu 80 tis. firmě za pozdní dodání přístroje prof. Trávníčkovi.
- Z rektorátu je doporučení, abychom pořizovali propagační předměty z našeho univerzitního obchodu.
Fakultám budou prodávat předměty za VC + marži. Pokud bychom dostali množstevní slevu, navrhuje
Mgr. Petrželová nákup jejím oddělením pro všechny naše katedry. Bohužel nám v současnosti nejsou

-

-

schopni množstevní slevu nabídnout. Ceny v UP-pointu mají příliš vysoké. Mgr. Petrželová opětovně
jedná o množstevních slevách. Děkan navrhuje pro katedry výzvu na nákup propagačních předmětů
s termínem, např. 1 x za půl roku. Proděkan Kubínek zmínil, že bylo objednáno 800 hrnků pro
absolventy, jako dárek k promoci (cena 250 Kč za kus).
Jednotný sociální fond – dle informací prorektora Kučery bylo projednáno se všemi odborovými
organizacemi na UP. Žádná organizace neměla zásadní námitky. Znamená to, že benefity, které budeme
nabízet, musí být pro všechny zaměstnance UP stejné. P. tajemnice informovala o svém zástupu v době
své nepřítomnosti.
Upřesnění pravomocí příkazců operací pro odd. Mgr. Petrželové.

Proděkan Hradil
- Rozdělil menší část peněz (asi 1/3) na projekt internacionalizace.
- Naše škola nemá v současné chvíli pod kontrolou počet dnů pobytu studentů v zahraničí. Od 1. 7. bude
plně k dispozici pro tuto problematiku p. Gronychová. Pro další dělení koeficientů „K“ bude potřeba
vést evidenci a překlápět jí do databáze. CVT by mělo požadované číslo okamžitě na požádání
vygenerovat, podobně jak evidujeme RVO. Proděkan Hradil navrhuje poslat Karolinu Zavoralovou
do Polska, kde se dozví potřebné informace o připojení k projektu QUANT-ERA. To by pak mohl
být vzor, jak pokračovat - zmapování všech ERA projektů. Pokud se to podaří, přejde to pod vědu a
výzkum.
- Děkan a p. tajemnice navrhuje rozpočtovou kapitolu proděkanu Hradilovi (pravomoc příkazce operace).
- Pokud máme nějaký aktivní Erasmus, mohli bychom spolupracovat s Univerzitou Groningen – je
třeba vytipovat obor. Proděkan Hradil prověří stav Erasmu a bude je kontaktovat.
Proděkan Kubínek
- VR schválila v dubnu složení oborových rad. Zatím chybí předseda na Biologii. Prof. Šarapatka, jako
předseda VPRO, slíbil zajištění volby předsedy. Na oboru Chemie bude příští týden jednat VPRO a
předsedu zvolí na tomto jednání (příslib předsedy VPRO doc. Čajana).
- Harmonogram přijímacích zkoušek je stanoven a je vyvěšen na webu. Dne 26. 5. proběhne školení
sekretářek a předsedů komisí přijímacích zkoušek.
- Akreditace: akreditace oboru Experimentální biologie – materiál je zkompletovaný, vědeckou radou
prošel hlasováním „per rollam“ a je připraven k odeslání na AK. V současné době se zpracovávají
reakce na připomínky AK k akreditačním materiálům učitelství pro SŠ v NMgr., Aplikované
matematice a dalších oborech. V předmětech tzv. Společného základu je dohodnut jednotný postup
s PdF. Došlo k navýšení podpory praxí studentů (souvislá praxe, asistentská praxe, reflexe prací). Stav
doplnění akreditačních materiálů byl konzultován s prorektorem Zouharem. Některé předměty
pedagogické a psychologické jsou zajišťovány PdF a děkan PdF, doc. Serafin podepsal doklad
zajišťující garanci těchto předmětů, které budou vyučovány pro budoucí učitele, připravované na PřF
UP. Do 24. 5. musíme kompletní podklady odeslat na AK. V současné době je dodán podklad z většiny
oborů. Aplikovaná matematika dodá materiály do čtvrtka. Proděkan Kubínek předpokládá, že vše
odejde s předstihem na RUP do rukou p. Smitkové, která zajistí odeslání všech materiálů z UP na
Akreditační komisi.
Děkan informoval, že považuje za důležité do budoucna pracovat na lepším zajištění učitelských oborů.
AK vznesla výtky k odborné náplni. Témata závěrečných prací, která se na některých oborech řeší,
nemají zaměření na výuku. Problémy vidí děkan na biologii, ekologii, geografii a geologii. Podle
závažnosti připomínek soudí, že by mohla akreditace některých učitelských oborů skončit. Proto
navrhuje svolat schůzku s vedoucími kateder, kterých se to týká, a zajistit postupně řešení stávající
situace.
Děkan dává na zvážení, jestli je vhodné vypisovat volné kombinace učitelských oborů. Měli bychom se
zamyslet nad naší tvorbou kombinací oborů. Některé nepotřebné kombinace by se mohly omezit.

Předseda AS PřF UP Jukl
- Doc. Jukl informoval, že AS schválil placené odbory. Fakultní AS bude za 14 dní. Pokud mají členové
kolegia podněty do AS, je třeba je dodat do 14 dnů.
- Naše fakulta nemá zásadní návrhy na změnu Statutu UP.
Proděkan Dvořák

-

Dotaz na p. tajemnici, kam mají být směřovány poplatky na habilitační řízení. Nebude se fakturovat,
bude se platit na účet. Půjde na 3904/19 a ing. Kopecká vygeneruje VS. Jedná se o max. 8 poplatků za
rok.
Pracoviště proděkana Dvořáka řeší výběr excelentních výsledk do 2. pilíře hodnocení VaV. Plánují
vyřadit review, ale ještě nepadlo definitivní rozhodnutí, protože některé výsledky tohoto typu jsou
excelentní (prof. Hobza za dva roky 500 citací na rewiev).
Rozvojový projekt – internacionalizace – dořešení financování těch, kterým končí POST-UP II.
Bylo dohodnuto, že podpořený postdok musí mít úvazek min. 0,2. Nevyčerpaná dovolená jde do
nákladů pracoviště, kde daný postdok působí.
Proděkan Dvořák prezentoval členům kolegia děkana možné problémy vyplývající ze zabezpečení a
struktury oboru ExBio, a na základě toho pověřil děkan proděkana Kubínka zvýšenou pozorností stran
zajištění kvality výuky ExBio.

Proděkan Molnár
- Výjezdní zasedání – zatím není stanoveno datum, pravděpodobně konec září. Proděkan Molnár všem
zašle znovu.

Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
- Zítřejší Ceny děkana: zahájení v 9:00 a slavnostní vyhlášení výsledků v 15:30. Podařilo se sehnat
peníze na dary pro studenty, i finanční dary pro výherce.
Návrh na příští rok – stanovit termín mimo sportovní den. Organizaci v příštím roce si vezmeme pod
naši záštitu (odd. vnějších a vnitřních vztahů).
- V pátek 15. 5. je zde Olomoucká muzejní noc. Budova bude otevřena, včetně Pevnosti.
- 28. 5. zde bude Den dětí.
- POS-POS bude zajišťovat správa budov v Holici. Plakát zajistí odd. vnějších a vnitřních vztahů.
Členové kolegia – plán dovolené:
proděkan Kubínek 30. 7. – 9.8.
proděkan Molnár
proděkan Dvořák 27.6.– 5.7.
Děkan – tu bude od 17.8.
Plánované zástupy:
1.7. - 15.7. proděkan Molnár
16.7. - 24. 7. proděkan Kubínek
25.7. - 31. 7. proděkan Dvořák
1.8. -7. 8. proděkan Hradil
8.8. - 16. 8. proděkan Dvořák

Zapsala: Věra Netuková
Datum příštího kolegia: 9. června 2015 ve 14.00 hodin
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

