
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
Datum: 1. prosince 2015 

 

Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Molnár, proděkan Hradil, tajemnice 

Zimová, předseda akademického senátu Jukl, vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová, vedoucí 

studijního oddělení Mgr. Jiří Mazal 

 

Hosté: Mgr. Copková, vedoucí kabinetu cizích jazyků dr. Vaňková 

___________________________________________________________ 
 

 

Jednání zahájil pan děkan. Požádal Mgr. Copkovou o představení dvou projektových návrhů v rámci výzvy  

OP VVV – podpora excelentních výzkumných týmů, prioritní osa 1. Mgr. Copková uvedla základní informace  

o obou návrzích, jejichž hlavním řešitelem bude prof. Zbořil, RCPTM. Po krátké diskusi kolegium podání obou 

projektů odsouhlasilo.  

 

Jako druhý bod projednávalo kolegium děkana, za přítomnosti vedoucí kabinetu cizích jazyků dr. Vaňkové, 

možnosti zvýšení jazykové úrovně studentů fakulty.  V rámci doktorských studijních programů navrhl pan děkan 

zařazení vstupního testu z anglického jazyka do přijímacího řízení. Pokud student testem úspěšně neprojde, bude 

zařazen do jazykového kurzu za úhradu. Výuku bude zajišťovat kabinet cizích jazyků. Děkan pověřil dr. 

Vaňkovou vytvořením kompletní nabídky kurzů pro doktorandy.  Kurzy odpovídající a vyšší úrovně znalosti 

anglického jazyka budou poskytovány studentům doktorských studijních programů zdarma.   

Na návrh pana děkana odsouhlasilo kolegium děkana zařazení ověření znalosti českého jazyka pro studium 

cizinců v českých doktorských studijních programech jako součást přijímacího řízení. Rozhodnutím děkana bude 

stanoveno, že dostatečnou jazykovou úroveň uchazeče potvrdí svým podpisem předseda komise. Kurzy českého 

jazyka pro zahraniční studenty doktorských studijních programů zajišťuje kabinet cizích jazyků zdarma. 

Kolegium také diskutovalo možnosti zvýšení úrovně znalosti anglického jazyka v bakalářském a navazujícím 

magisterském studiu. Děkan navrhl zařadit rozřaďovací test z angličtiny po přijetí ke studiu, který by se prováděl 

online formou. Test se zopakuje před nástupem do druhého ročníku. Pokud student neuspěje, dostane doporučení 

na doplnění znalosti jazyka v kurzech FF a do vyššího ročníku nepostoupí. Pan děkan pověřil dr. Vaňkovou a 

Mgr. Mazala zpracováním návrhu řešení provedení rozřazovacího testu ještě před zápisem.  

 

Diskutované body z porady rektora: 

 Doc. Talašová prezentovala na poradě rektora systém hodnocení zaměstnanců na PřF; nabídla jeho využití 

v rámci celé univerzity. Na jednání v této souvislosti zaznělo, že je třeba zavést i hodnocení 

neakademických pracovníků. Mgr. Petrželová připravila návrh hodnotících kritérií, úrovně A-E. Hodnocení 

provede vedoucí pracovník a s hodnocením pak seznámí podřízeného pracovníka. Hodnocení se budou 

archivovat elektronicky. Po diskusi kolegium děkana odsouhlasilo následující hodnotící kritéria se  

škálou A-E: 

 odborné znalosti a dovednosti 

 hospodárnost a ekonomické chování  

 týmová spolupráce, komunikace, podpora kvalitních vztahů na pracovišti 

 pozitivní přístup k profesnímu rozvoji – bude se hodnotit u pracovníků 8 platové třídy a vyšší 

 proaktivní přístup  

 profesionální přístup ke klientům 

Pan děkan pověřil Mgr. Petrželovou zpracováním finální verze hodnocení a předáním návrhu doc. Talašové 

k zapracování do stávajícího systému IS HAP.  

 Nadační fond UP finančně podpořil vědecké projekty 11 vybraných studentů UP. Nadační fond nepožaduje 

vyúčtování přidělených finančních prostředků, které lze využít na hrazení cestovních nákladů při výjezdech 

do zahraničí. Pan děkan pověřil proděkana Dvořáka provedením kontroly správnosti čerpání prostředků ze 

zdrojů pracovišť u podpořených studentů naší fakulty, aby se předešlo např. dvojí úhradě cestovních 

nákladů včetně letenek z těchto zdrojů a současně ze zdrojů nadačního fondu.  

 Ředitel SKM seznámil přítomné s koncepcí rozvoje SKM 

 Stipendium J. L. Fischera – pan děkan informoval přítomné, že tato forma stipendia byla implementována 

do připravované směrnice děkana a odsouhlasena prorektorem Zouharem. Uskutečnila se plánovaná jednání 

s vedením České spořitelny a.s. o možnosti poskytnutí studentské půjčky na pokrytí studijních nákladů. 

Zvažuje se možnost zprostředkování půjček Nadačním fondem UP. Stipendia J. L. Fischera budou 



vyhlášena ve druhé polovině ledna 2016. Podmínky půjčky jsou v jednání, nabídka půjčky bude úspěšným 

žadatelům rozeslána zároveň s rozhodnutím o přijetí.  

 Školení pracovníků státní správy 

 Problematika mezifakultní výuky C předmětů – k tomuto tématu pan děkan sdělil, že podporuje možnost 

studentů zapsat si jakékoli předměty, ale nesouhlasí s mezifakultním vyrovnáváním za výuku těchto 

předmětů. Fakulty by měly nabízet výuku C předmětů pouze do takové míry, kterou mohou kapacitně 

zvládnout. K diskusi se připojili Mgr. Petrželová, prof. Dvořák. 

 

Děkan 

Pan děkan informoval členy kolegia, že finální verze směrnice děkana o udělování stipendií na přírodovědecké 

fakultě je připravená. Dne 16. prosince děkan předloží směrnici k projednání na zasedání fakultního 

akademického senátu. Na žádost doc. Nováčka byl do směrnice přidán další bod, který stanovuje možnost udělit 

na základě návrhu vedoucího pracoviště stipendium do výše 90.000,- Kč zahraničním studentům na 

magisterském oboru v anglickém jazyce. Následně pan děkan seznámil členy kolegia s finální verzí směrnice;  

u každého stipendia uvedl zdroj předpokládaný financování. 

 

Na žádost pana děkana shrnul prof. Dvořák závěry z koordinační schůzky o záměrech výzev OP VVV.  

Pan děkan podal informace o zveřejněných záměrech výzev a členové kolegia diskutovali možnosti uplatnění 

v jejich rámci. Schválené návrhy projektů budou podávány do jednotlivých výzev vždy s přihlédnutím na 

konkrétní podmínky výzvy. Diskuse k tématu se zúčastnil děkan, proděkan Dvořák, Ing. Zimová.  

 

Předseda PřF UP doc. Jukl  

Doc. Jukl informoval přítomné, že zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 16. prosince  

od 13.00 v zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Projednávat se bude připravený návrh směrnice děkana PřF UP, 

kterou se provádí některá ustanovení Stipendijního řádu UP. 

 

Tajemnice Zimová 

Ing. Zimová seznámila členy kolegia se dvěma návrhy řešení uzamykatelných skříněk v prostorách fakulty. 

Členové kolegia v diskusi zhodnotili klady a zápory obou variant a odsouhlasili variantu uzamykání skříněk 

klíčky, které budou k zapůjčení na vrátnici fakulty. Do diskuse přispěli: prof. Hradil, Ing. Zimová, doc. Kubínek, 

děkan Frébort, proděkan Dvořák.  

Dále Ing. Zimová projednala s proděkany čerpání finančních prostředků z SPP prvků jejich oddělení a požádala 

proděkany a vedoucí oddělení o zpracování podkladů a požadavků pro rozpočet na rok 2016. Plán rozpočtu se 

bude zpracovávat v lednu 2016.  
Ve svém posledním příspěvku seznámila Ing Zimová přítomné s provozem fakulty před koncem roku 2015. 

Podatelna bude v provozu do 22. prosince. Podatelna fakulty bude zajišťovat služby do 22. prosince. V termínu 

23. – 27. prosince budou fakultní budovy uzavřeny a temperovány, ostrahu zajistí externí hlídací služba. 

V termínu 28. – 30. prosince od 7:00 do 17:00 bude otevřena hlavní budova, vytápět se bude pouze levé křídlo 

kvůli provozu ekonomického oddělení a oddělení personálního a mzdového. Od 31. prosince do 3. ledna budou 

všechny budovy uzavřeny a temperovány, ostrahu zajistí externí hlídací služba. Studijní oddělení bude zavřeno 

od 23. prosince do 4. ledna.  

 

Proděkan Hradil 

Prof. Hradil sdělil, že seznam témat pro Fisherovské stipendium je připraven. Ve zkratce přítomné s tématy 

seznámil. Děkan požádal o zaslání seznamu elektronicky.  

Dále pan proděkan přednesl požadavek na zřízení platební brány pro úhradu poplatků např. za přihlášku  

a umístění platební brány na webové stránky fakulty. Pan děkan sdělil, že na věci již pracuje Mgr. Copková, 

navrhl, aby prof. Hradil předal kolegyni požadavky a ve spolupráci s Ing. Zimovou a Ing. Kopeckou věc dořešil. 

Pan proděkan na závěr informoval o plánované schůzce s garanty předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, 

které nejsou akreditované. Ta se uskuteční do konce roku a prof. Hradil zde nabídne možnost vydání 

informačních materiálů, brožur.  

 

Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal 

Mgr. Mazal informoval, že na základě vyhlášky začal Magistrát města Olomouce vymáhat poplatky za odpady 

od zahraničních studentů. Věc je v řešení RUP.  

Dále Mgr. Mazal sdělil, že komise pro informační technologie projednávala novou verzi webových stránek 

plánovanou na příští rok. 

 

 

Proděkan Dvořák 



Pan proděkan informoval o důležitých termínech v rámci agendy oddělení VaV. Fakultní soutěž FRUP 2016 již 

proběhla, financováno bude sedm vybraných projektů.  

Byla vyhlášena soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu IGA 2016.  

Vědecká rada, na které budou předány ceny děkana, se uskuteční ve středu 9. prosince.  

V pondělí 14. prosince se uskuteční jednání ohledně dočerpání projektu na podporu postdoků. 

 

Proděkan Molnár 

Pan proděkan shrnul termíny akcí v rámci agendy oddělení vnějších a vnitřních vztahů: 

Setkání ředitelů fakultních škol – 7. prosince 

Obhajoba Hýčkejte svou alma mater – 8. prosince  

Vánoční promítání filmu pro zaměstnance PřF UP v kině Metropol – 8. prosince 

Předání výtěžku sbírky Dárek pro dětský úsměv – 14. prosince 

Setkání seniorů – 15. prosince v 10:30 

Pospos – 15. prosince od 12:00 

Promoce dětské univerzity – 16. prosince  

Výjezdní zasedání kolegia děkana 3. – 5. ledna v ubytovacím zařízení Karlov.  

 

Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová 

Mgr. Petrželová upozornila na nutnost vypracování dohody o změně pracovní smlouvy u pracovníků zapojených 

na projektech operačních programů a dalších grantech. Po krátké diskusi kolegium děkana odsouhlasilo, že 

dohoda o změně pracovní smlouvy se bude vyhotovovat vždy u projektů hrazených ze zdrojů strukturálních 

fondů. Pan děkan pověřil Mgr. Petrželovou o prověření nutnosti vyhotovit dodatky u projektů TAČR.  

Mgr. Petrželová dále informovala, že nová informační brožura PřF UP bude dokončena v únoru 2016.  

 

Různé 

Ing Zimová informovala členy kolegia o výši zůstatku sociálního fondu. Přítomní diskutovali možnosti využití 

prostředků k úhradě vstupenek na předvánoční promítání filmu v kině Metropol, případně na úhradu vstupenek 

na ples PřF UP a do Pevnosti poznání. Pan děkan pověřil Ing. Zimovou ověřením možnosti využití sociálního 

fondu pro poslední zmíněnou variantu. Pokud by bylo možné takto uhradit vstupenky do Pevnosti poznání, 

kolegium děkana odsouhlasilo tisk vánočních voucherů pro vstup do muzea a distribuci voucherů na jednotlivá 

pracoviště jako vánoční dárek pro zaměstnance fakulty s úvazkem vyšším než 0,5.  
 

Pan děkan doporučil přítomným proděkanům účast na předvánočním setkání rektora na RUP dne 16. prosince 

v 16:00 hodin. 
  

Předposledním projednávaným bodem byla problematická oprava odpadů digestoří PřF UP a zdroj financování 

oprav.  
 

Na základě požadavku předsedy studentské komory odsouhlasil děkan v závěru jednání udělení příspěvku ve 

výši 5000,- Kč dvěma studentům fakulty z pěveckého sboru Ateneo. Příspěvek může být vyplacen po dodání 

žádosti o vyplacení příspěvku s uvedením jmen obou studentů.  

 

Zapsala: Alena Jarošová 

Datum příštího kolegia: 4. ledna 2016 ve 14:00 hodin, ubytovací zařízení PřF UP, Karlov 

 

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

                                                                                                                děkan PřF 


