
Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
Datum: 3. května 2016 
 
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, tajemnice Zimová, vedoucí studijního 
oddělení Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová,  
předseda AS PřF UP doc. Jukl 
 
Omluveni: proděkan Molnár 
_________________________________________________________ 
 

 
Jednání zahájil děkan Frébort, přivítal členy kolegia a seznámil je s hlavními body projednávanými na kolegiu rektora 
dne 3. května 2016.   
 
Diskutované body z kolegia rektora: 

• Opatření ke zvýšení konkurence schopnosti UP – přítomní diskutovali mimo jiné problematiku létajících 
profesorů, problematiku výběrových řízení na akademické pozice i změny podmínek udělování emeritních 
profesur od září tohoto roku  

• Harmonogram úprav předpisů ze studijní oblasti – pan děkan požádal přítomné, aby případné návrhy na změnu 
statutu UP  zasílali prorektoru Kučerovi.  

• Rada akreditačního úřadu – Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. byl schválen do Rady akreditačního úřadu.  
• Prezentace VTP: UPrint 3D 
• Možnosti využití objektu bývalé vývařovny a haly ENVELOPA – na kolegiu rektora představil VTP svůj záměr 

rekonstruovat objekty v rámci OP PIK a vybudovat blok D vědeckotechnického parku s prostorami určenými 
k pronájmu. Odhadovaný rozpočet stavby je 300 mil. korun, dofinancování by dosahovalo výše 75 mil. korun. 
Členové kolegia rektora nedospěli na jednání k jednoznačné shodě při schvalování návrhu, pan rektor tedy 
odložil konečné rozhodnutí na příští jednání kolegia rektora.   
Pan děkan sdělil, že se dle jeho názoru jedná o příliš velký finanční závazek, vyjádřil rovněž svůj nesouhlas 
s financováním objektu na podporu podnikání z finančních prostředků na výuku. Během následující diskuse se 
kolegium děkana shodlo na negativním stanovisku k představenému záměru. 

• Pozice „Visiting Professor“ – pozice hostujícího profesora a podmínky udělení pozice byly ustanoveny v článku 
4 Statutu UP. Návrh úpravy prováděcího předpisu obdrželi členové kolegia děkana písemně. Pan děkan 
seznámil přítomné se základními podmínkami pro získání pozice. 

• Průzkum využívání elektronické evaluace výuky studenty UP – z průzkumu vyplynulo, že 60% studentů nemá 
zájem výuku evaluovat. Přítomní krátce diskutovali možná řešení problému v souvislosti s novelou zákona  
o VŠ.   

• Zvýšení mzdových tarifů – na základě žádosti podané odbory odsouhlasil pan rektor tříprocentní navýšení 
mzdových tarifů s platností od 1. července. Návrh bude postoupen AS UP ke schválení.   

• Stipendia J. L. Fischera – podmínky zřízení účtu u České spořitelny a výše úroku budou dojednány 
v následujícím týdnu. 

• ISPROFIN – zástupci MŠMT si během návštěvy regionu prohlédli objekty, jejichž rekonstrukce je plánována 
z prostředků programu ISPROFIN. Nový program by měl být vyhlášen v roce 2018. Pan děkan informoval 
přítomné o investičních záměrech jednotlivých součástí UP v rámci tohoto programu.  

• Pan děkan upozornil, že do září se uskuteční ještě jeden sběr excelentních výsledků. 
• Pan děkan dále informoval, že PřF získala velmi příznivé hodnocení v Multirank. Za vyplnění dat pro hodnocení 

je zodpovědný proděkan Hradil. Pan proděkan krátce komentoval spolupráci s RUP při přípravě podkladů. 
• Novela o veřejných zakázkách – Ing. Zimová upozornila, že novela stanoví povinné zveřejňování smluv  

a objednávek nad 50.000 korun ve veřejně přístupném registru smluv.  
• Děkan FZV oslovil pana děkana s nabídkou výměny studentů v rámci výpočtu limitů studentů. Pan děkan 

takový postup nepodpořil, sdělil, že naše fakulta již přijala řadu opatření ke snížení počtu nefinancovaných 
studentů.  

Děkan 
Mgr. Petrželová požádala vedoucí pracovišť o vyjádření k návrhu na navýšení hodnoty stravenek z 65 korun na 100 
korun, který kolegium děkana navrhlo na svém dubnovém zasedání. Návrh nezískal nadpoloviční souhlas kateder; 
z tohoto důvodu kolegium děkana rozhodnutí ve věci odložilo na nové projednání na podzim, aby případná změna mohla 
nabýt účinnosti 1.1.2017.  
 



Nadační fond UP podpoří letos 10 studentů, z toho pět studentů z naší fakulty. Pan děkan upozornil na jednání  
Mgr. Palaščákovou na možné překryvy financování. Požádal o zohlednění problematiky již ve smlouvě, aby se tomuto 
zabránilo.  
 
Na žádost pana děkana informovala Mgr. Petrželová o setkání absolventů k 70. výročí obnovení Univerzity Palackého 
v Olomouci, které se uskuteční 9. a 10. září. V pátek 9. září od 17:00 bude program setkání v režii jednotlivých 
pracovišť, program v pátek večer a v sobotu zajišťuje RUP; na naší fakultě se v sobotu uskuteční stříbrná promoce. 
Kolegium děkana po krátké diskusi navrhlo na žádost RUP dva kandidáty z řad významných absolventů fakulty na 
ocenění udělené u příležitosti oslav. Nominováni byli: prof. L. Dvořák a prof. J. Peřina.  
 
Dále kolegium děkana diskutovalo problematiku mortality ptáků nárazem do skel fakultní budovy. Pan děkan  
a Ing. Brabcová seznámili přítomné s návrhy a finanční rozvahou chystaných opatření. Na základě diskuse odsouhlasilo 
kolegium děkana pro rok 2016 investici ve výši cca 100.000 korun k realizaci první etapy navržených opatření. Úpravy 
se provedou dle návrhu v prvním podlaží budovy, kde je zaznamenána nejvyšší mortalita ptactva. Následně proběhne 
monitoring účinnosti opatření, který se vyhodnotí. Závěry šetření poslouží jako podklad pro realizaci dalších opatření ve 
vyšších patrech budovy. Přípravu a prověření technických podmínek úprav zajistí Ing. Zimová. Mgr. Petrželová byla 
pověřena oslovením studentských spolků a vedení Pevnosti poznání s nabídkou spolupráce na realizaci akce.  
 
Harmonogram akademického roku 2016/2017 – podklady obdrželi členové kolegia písemně. Po krátké diskusi se 
přítomní shodli na vyjmutí údajů o konání zlaté a stříbrné promoce a takto upravený harmonogram schválili.  
 
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 shrnul proděkan Kubínek. Materiály obdrželi členové 
kolegia písemně. Kolegium děkana odsouhlasilo dokument s navrženou úpravou dle řádu přijímacího řízení. Pro příští 
rok děkan navrhl sjednocení podmínek přijímacího řízení napříč obory. 
 
Pan děkan dále upozornil, že v souvislosti s novelou zákona o VŠ budeme vyzváni ke změně vnitřních předpisů. Jednou 
z požadovaných změn bude rozdělení volebního a jednacího řádu na dva samostatné dokumenty, volební řád a jednací 
řád. V souvislosti s aktualizací obou předpisů podal pan děkan návrh na změnu volby do studentské komory AS PřF UP, 
aby odrážela pluralitu oborů, tedy aby v ní byly zastoupeny všechny obory. Navrhl použití podobných pravidel, která 
platí pro zaměstnaneckou komoru. Do studentské komory bude možné zvolit maximálně tři zástupce z jednoho oboru. 
Doc. Jukl podpořil variantu analogie s volbou akademických pracovníků v podobě, kdy by z kandidujících byl zvolen 
aspoň jeden studentský zástupce z každého oboru, po diskusi byl návrh odsouhlasen i členy kolegia a bude předložen k 
diskusi AS PřF UP na červnovém zasedání.  
  
V souvislosti s problematikou mezifakultního vyrovnání pověřil pan děkan doc. Jukla přípravou aktualizace dohody 
z roku 2009 mezi LF a katedrou organické chemie o vyrovnání za výuku oboru Bioorganická chemie, která odkazuje na 
již neplatné přílohy.  
 
Dále pan děkan připomněl, že v červnu bude naposledy zasedat akreditační komise. Je tedy poslední možnost předložit 
zpracované připomínky komise k žádosti o akreditaci nového navazujícího oboru Environmental Foresight i k žádosti  
o prodloužení akreditace oboru Bioorganická chemie. Doc. Kubínek byl pověřen kontrolou včasného vypořádání 
připomínek komise k žádosti o prodloužení akreditace.   
 
Projekty OP VVV – Ing. Brabcová informovala o aktuálním stavu přípravy projektových návrhů do OP VVV.  
Proděkan Hradil informoval o návrzích do výzvy RVZSP. Kolegium odsouhlasilo, že do programu RVZSP budou 
podány pouze dva projektové návrhy, garantem prvního z nich je doc. Fiurášek, garantem druhého prof. Voženílek.  
Pan děkan blíže představil dva projekty výzkumných center do výzvy Excelentní výzkum a následně podal ucelený 
přehled projektových návrhů do dalších výzev: Podpora excelentních týmů, Budování expertních kapacit, Předaplikační 
výzkum.  
Pan děkan pověřil Ing. Brabcovou zmapováním didaktických projektů podávaných za fakultu a vyčíslením výše finanční 
spoluúčasti fakulty na jednotlivých projektech. 
Pan děkan také předložil kolegiu žádost o partnerském zapojení do projektového návrhu Ústavu přístrojové techniky 
 AV ČR s koordinátorem doc. Filipem do OP VVV – Excelentní výzkum. Protože je návrh dobře připraven  
a nekonkuruje jiným návrhům fakulty, kolegium žádost odsouhlasilo.  
Pan děkan zdůraznil, že všechny návrhy projektů musí být schváleny kolegiem děkana a děkanem. Kolegium děkana 
bude posuzovat pouze jasně formulované návrhy s uvedením odpovědného řešitele a vyjádření souhlasu  
s dofinancováním ze strany vedoucího příslušného pracoviště.   
 
Doc. Kubínek seznámil přítomné se závěry koordinační rady a s harmonogramem přípravy projektových návrhů.   
 



Ing. Zimová informovala přítomné o přípravě projektového návrhu do výzvy IT v rámci ERDF. Dále se věnovala 
problematice plánovaných stavebních úprav v rámci ERDF výzvy. Na základě předložených informací a po projednání 
schválilo kolegium děkana, že rekonstrukce botanické zahrady nebude začleněna do ERDF. Dále kolegium odsouhlasilo 
podání dvou samostatných projektových návrhů – jeden na rekonstrukci skleníku a budovy 53, druhý na dobudování 
budovy 47. Garantem rekonstrukce skleníku a budovy 53 je doc. Ondřej, garantem stavebních úprav budovy 47 pak  
Ing. Zimová. Po projednání na ministerstvu mohou být tyto projektové záměry sloučeny. 
Kolegium dále odsouhlasilo, že všechna pracoviště si dofinancují podíl 5 procent včetně podílu na ESF z vlastních 
zdrojů, stejně tak nezpůsobilé náklady vzniklé vlastním zaviněním půjdou k tíži daného pracoviště. 
 
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová 
Mgr. Petrželová informovala o přípravě návštěvy ministryně školství plánované na čtvrtek 5.5. Setkání bude moderovat 
pan děkan a proděkan Kubínek.  
Mgr. Petrželová dále informovala o průběhu a výsledcích výběrových řízení. Informace doplnil proděkan Dvořák. 
Mgr. Petrželová rovněž seznámila přítomné s harmonogramem Studentské vědecké soutěže O cenu děkana konané dne 
5.5.2016. 
Kolegium schválilo termín konání Pospos dne 23. června od 13:00 hodin v Pevnosti poznání a zajištěním akce 
pracovníky Pevnosti poznání. 
Kolegium schválilo termín konání zlaté promoce dne 4.11.2016. 
 
Předseda AS PřF UP doc. M. Jukl 
Doc. Jukl sdělil, že se připravuje novela zkušebního a jednacího řádu, která by měla vejít v platnost od 1.9.2017. Dále 
informoval, že vyjma LF se na fakultách ruší používání papírových indexů.  
Doc. Jukl se dále věnoval problematice přezkumu formálních náležitostí zkoušky a zavedení klasifikačního řádu.  
Na červnovém zasedání AS PřF bude projednán harmonogram akademického roku 2016/17 a podmínky pro přijímací 
řízení pro akademický rok 2017/18. Rovněž bude diskutována možná změna volebního řádu. 
 
Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal 
Mgr. Mazal informoval, že studijní oddělení odeslalo pozvání na přijímací zkoušky.  
Pan děkan se dotázal na organizační zajištění ověření úrovně jazykové znalosti češtiny u zahraničních studentů, kteří se 
hlásí do českých doktorských studijních programů. Na základě výsledků diskuse byl proděkan Kubínek pověřen 
dohledem nad konáním přijímacích zkoušek do českých doktorských studijních programů spolu se zástupcem Kabinetu 
cizích jazyků.  
Mgr. Mazal krátce informoval o změnách Správního řádu, které přinesou administrativní změny chodu studijního 
oddělení.  
 
Proděkan Hradil 
Proděkan Hradil otevřel na jednání problematiku financování doktorandů. Studenti doktorských studijních programů by 
měli mít poloviční úvazek na pracovišti nebo dostávat stipendia ve výši polovičního úvazku. Pan děkan požádal  
Mgr. Mazala o vyhotovení seznamu studentů doktorských studijních programů a seznamu mimořádných stipendií.  
Mgr. Petrželovou požádal o kontrolu DPP a DPČ studentů. Situaci pak projedná na setkání s vedoucími pracovišť. 
Kolegium odsouhlasilo seznam oborů vyučovaných v angličtině, které budou uvedeny na propagačním materiálu pro 
zahraniční zájemce o studium.  
 
Proděkan Dvořák 
Proděkan Dvořák informoval o programu zasedání vědecké rady, které se uskuteční 4.5.2016.  
 
Tajemnice Zimová 
Ing. Zimová předala proděkanům pověření k nakládání s finančními prostředky přidělenými k úhradě nákladů spojených 
s výkonem funkce proděkana.   
 
Ing. Zimová v závěru jednání představila dopravní analýzu areálu Envelopa a variabilní návrh na vyřešení nedostatečné 
parkovací kapacity pro zaměstnance. Kolegium děkana společný návrh PřF, PF a správy kolejí a menz schválilo.  
 
Zapsala: Alena Jarošová 
Datum příštího kolegia: 7. června 2016 ve 13:30 hodin 
 
       prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 
                                                                                                                děkan PřF 


