Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 3. února 2015

Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Molnár, předseda akademického senátu Jukl,
vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová, vedoucí studijního oddělení Gronychová, Mgr.
Stoklasa
Omluveni: tajemnice Zimová, proděkan Kubínek, proděkan Hradil
_________________________________________________________________
Diskutované body z porady rektora:
 Rektor seznámil přítomné s celkovou výší přidělených finančních prostředků univerzitě
(koeficient A + K). Naše univerzita patří mezi tři univerzity, u nichž došlo k nárůstu oproti
loňskému roku, jak u koeficientu A + K, tak u RVO.


Dále pan děkan informoval o tom, že dle srovnání s jinými univerzitami má naše fakulta
relativně malý počet zahraničních studentů na českých studijních programech – dominuje
Praha, Brno. Pan děkan doporučuje věnovat se propagačním akcím na Slovensku. Reagovala
Mgr. Petrželová sdělením, že právě probíhá aktualizace seznamu škol na Slovensku
a v nejbližší době proběhne první propagace PřF UP související s uzavírkou přijímání
přihlášek ke studiu (28. února).



Ze srovnání rovněž vyplynulo, že PřF UP má poměrně málo zahraničních studentů studujících
na krátkodobých studijních programech v anglickém jazyce. Dle pana děkana se do tohoto
výsledku promítají rezervy ve vykazování zahraničních studentů, kteří jsou u nás na stáži nebo
pobytu programu Erasmus. Řešení vidí pan děkan v programové náplni nového oddělení
proděkana Hradila – zlepšení nabídky krátkodobých zahraničních programů a stáží
a bonifikace účasti zahraničních studentů.



Rozpočet – dne 20. února se uskuteční jednání, na kterém bude představeno rozdělení
koeficientu A+K. V rámci RVO zaznamenala PřF UP největší nárůst. Prorektorka Ulrichová
uvedla, že v přidělených financích za RVO jsou zahrnuty i výsledky společných publikací
s LF. Děkan pověřil proděkana Dvořáka o přezkoumání věci a případné vyrovnání za společné
publikace bude řešeno mezi konkrétními pracovišti, nikoliv za fakultu.



Rada pro kvalitu – dle sdělených informací bude rada pro kvalitu sestávat z osmi členů –
zástupců jednotlivých fakult a vedení univerzity. Zástupcem PřF UP bude proděkan Kubínek.
Nové akreditace budou schvalovány nejprve pedagogickou komisí, která vyloučí možnou
duplicitu nového oboru, následně bude akreditace oboru posouzena vědeckou radou fakulty.
Posledním stupněm schvalování bude rada pro kvalitu. Pan děkan upozornil, že bude třeba
členy vědecké rady fakulty upozornit, že dostanou k posouzení s větším časovým předstihem
návrhy nových akreditací oborů k posouzení.



Pilíř II – pan děkan informoval, že fakulta je nyní na šestém místě s úspěšností 26 %
(z jedenácti uplatněných výstupů za celou univerzitu je osm z naší fakulty). Proděkan Dvořák
představil materiály zpracované k tomuto tématu.



Centrální evidence – shromažďováním a vkládáním grantových smluv do CESu byla pověřena
Mgr. Kratochvílová.



Projednávání stavebních akcí s kvestorem



Psychologická poradna v rámci filozofické fakulty – na jednání požádal zástupce FF UP o
příspěvek na provoz psychologické poradny pro studenty a zaměstnance UP. Z diskuse
vyplynulo, že podobnou poradnu má i CMTF a LF. Pan děkan příspěvek nepodpořil, navrhl
vyvolat jednání s fakultní nemocnicí a služby zpoplatnit s možností napojení poradny na
pojišťovnu a nabídkou např. prvního sezení zdarma, následná sezení již zpoplatnit.



Pan rektor na jednání informoval o zamítavém postoji města k opravě autobusové zastávky
v Holici.
_________________________________________________________________
Děkan
Pan děkan představil informační materiál zpracovaný katedrou geoinformatiky, který mapuje místa uplatnění
našich absolventů v rámci ČR.
Mgr. Stoklasa představil matematický model rozdělení příspěvku dle koeficientu A+K – různé varianty krácení.
Pro modelové situace využil stejný základ jako v loňském roce aktualizovaný na skutečný počet studentů
v oborech. Na základě srovnání jednotlivých modelů se kolegium jednohlasně usneslo na progresivním krácení
příspěvků na studenty nad čtyřikrát medián, přičemž pokles je lineární s tím, že při dosažení počtu čtyřnásobku
mediánu a vyššího je příspěvek již nulový. Mgr. Stoklasa a proděkan Kubínek byli pověřeni konečnou úpravou
modelu a přípravou pro vložení aktuálních čísel.
Dělení RVO – proděkan Dvořák představil model dělení RVO. Ke každému bodu prezentace proběhla diskuse.
Usnesení kolegia děkana k tomuto bodu je shrnuto v metodice dělby RVO 2015 – viz příloha zápisu.
Dalším projednávaným bodem bylo danění RVO. Děkan informoval, že RUP strhne pouze prostředky za výuku,
nikoli za vědu. K výměně finančních prostředků může dojít z RUP tedy pouze např. formou úhrady za investice.
Děkan navrhl snížit danění výuky o jedno až dvě procenta. Toto se bude rovněž projednávat na AS PřF UP, bylo
by dobré upozornit senátory na fakt, že pokud se nechválí nová metodika, bude platit metodika stávající. Příští
zasedání AS PřF UP se koná 18. února 2015. Doc. Jukl byl pověřen informovat Ing. Zimovou, jaké podklady je
třeba předložit senátu ke schválení fondu provozních prostředků (uvolnění prostředků k nákupům investic před
schválením rozpočtu).
Proděkan Dvořák
FRUP 2014 – proděkan Dvořák informoval, že bylo obhájeno celkem všech 28 projektů.
Rozvojový projekt za rok 2014 byl uzavřen.
IGA 2015 – zasedala první komise – alokace oponentů, alokace částky 37 846 000 na jednotlivá pracoviště dle
algoritmu 2014 (RVO 2008 – 2012).
Proděkan Molnár
Upozornil na souběh několika akcí ve dnech 17. a 18. února: Bylo dohodnuto, že Okno do praxe bude 17. února
moderovat proděkan Dvořák, 18. února proděkan Molnár; na imatrikulaci Dětské univerzity 18. února bude
fakultu zastupovat proděkan Kubínek. Zasedání AS PřF UP dne 18. února se zúčastní děkan Frébort, proděkani
Dvořák a Hradil a tajemnice fakulty Zimová. Dále 17. února zasedá VR PdF UP, jejímž členem je proděkan
Molnár, který je za fakultu vyslán na konferenci Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji, která se koná
18. února dopoledne.

Vedoucí personálního a mzdového oddělení Dagmar Petrželová
Mgr. Petrželová vznesla dotaz za zajištění uzavřeného představení v kině Metropol pro zaměstnance fakulty dne
5. nebo 6. března. Děkan konání akce odsouhlasil, termín byl přesunut na konec března, kdy je Den učitelů.
Mgr. Petrželová vznesla dotaz na harmonogram plánovaných stavebních prací na děkanátu. Ing. Zimová nebyla
přítomná, dotaz nebyl zodpovězen.
Dále Mgr. Petrželová předložila k řešení problematiku vyplácení mezd v hotovosti. Pan děkan i celé kolegium
podpořilo snahu o minimalizování vyplácení mezd v hotovosti (ideálně úplného odstranění). Individuální
pohovory se zaměstnanci, kterým je mzda vyplácena v hotovosti, budou probíhat v březnu.
Karlov – na základě kritických připomínek na pronajímání prostor zařízení jiným zájemcům než z PřF UP
navrhla Mgr. Petrželová otevření rezervačního systému pro zaměstnance PřF UP již v lednu 2015 na rok 2016.

Rezervace pro zaměstnance mimo naši fakultu pro rok 2016 by se otevřela až v září 2015. Dále Mgr. Petrželová
navrhla zvýšení cen. Oba návrhy byly na jednání přijaty.

vedoucí studijního oddělení Gronychová
Paní Gronychová informovala o průběhu podávání přihlášek na obory nabízené naší fakultou.
Dále sdělila, že dle informací proděkana Hradila Rusko uvolnilo finanční prostředky na studium jejich
studentů v zahraničí s tím, že české univerzity mají velkou šanci na zařazení nabízených studijních
programů do nabídky. Vznesla dotaz, je-li možné studenty z této země přijmout na české obory, když
zatím nemáme akreditace na obory v angličtině. Kolegium možnost odsouhlasilo, projednáním a
uskutečněním konkrétních kroků byla pověřena paní Gronychová a proděkan Hradil.
Předseda AS PřF UP Jukl

Doc. Jukl informoval, že jednání senátu se uskuteční 18. února. Rozpočet se bude schvalovat na
dalším jednání, které bude pravděpodobně dne 1. dubna, pokud AS UP schválí dělení dotace a
příspěvku fakultám již 11. března 2015.
Body únorového jednání:




Schválení plánu investic (kryto z FRIM a FPP)
Představení navržených úprav metodiky dělení finančních prostředků (krácení příspěvku A+K, dělení
RVO)
Prezentace prof. Hradila o cílech a záměrech jako proděkana pro zahraniční vztahy

Doc. Jukl předložil další připomínky k dlouhodobému záměru UP, kolegium schválilo jejich odeslání
zhotovitelům záměru.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 10. března 2015 ve 14.00 hodin
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

