
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
Datum: 4. ledna 2016 

 

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

Zimová, vedoucí studijního oddělení Mgr. Jiří Mazal 

 

Omluveni: vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová, předseda AS PřF UP Jukl 

_________________________________________________________ 
 

 

Jednání zahájil děkan Frébort, přivítal přítomné na výjezdním zasedání kolegia děkana v Karlově pod Pradědem 

a seznámil je s programem jednání. Děkan dále informoval, že dne 5. ledna se uskuteční porada rektora 

s děkany. Pověřil proděkana Dvořáka zastupováním na tomto jednání a krátce se vyjádřil k programu porady: 

 

Program porady rektora s děkany 
 

1. Kampaň k 70. výročí obnovení univerzity  
V souvislosti s tímto bodem děkan informoval o charakteru připravovaných oslav. 

2. Univerzitní projekty OP VVV 
3. Stipendium J. L. Fishera  

Děkan připomněl, že směrnice děkana PřF UP, kterou se provádí některá ustanovení Stipendijního řádu 

UP byla vydána 17. prosince. Krátce se zmínil o postoji ostatních fakult k problematice. 

4. Požadavek odborů na zvýšení mezd 
5. Cena Františka Palackého 
6. Studijní záležitosti 

a) Harmonogram akademického roku 2016/2017 

b) Informace o počtech studentů – dělení limitu 2016 

Děkan Frébort, proděkan Kubínek, Mgr. Mazal diskutovali o počtu financovaných  

a nefinancovaných studentů na fakultě. Děkan Frébort požádal kolegy ze studijního oddělení  

o zpracování přehledu počtu studentů formou grafů za období posledních tří let. 

7. Předměty kategorie C  

Děkan Frébort požádal proděkana Dvořáka, aby na poradě rektora vyjádřil nesouhlas s mezifakultním 

vyrovnáním výuky C předmětů a doporučil, aby fakulty nabízely výuku C předmětů našim studentům 

pouze do takové míry, kterou mohou kapacitně zvládnout. Pan děkan dále informoval přítomné  

o poměru C předmětů poskytovaných naší fakultou studentům ostatních fakult a C předmětů 

navštěvovaných našimi studenty na jiných fakultách. 

 

Děkan 

V úvodu další části jednání seznámil pan děkan přítomné s obsahem dopisu, který zaslala akreditační komise. 

Dle jejího vyjádření nebyly ve zprávě doplněny požadované údaje pro schválení akreditace oboru  ESUR  

doc. Nováčka. Obor je akreditován do 1. listopadu 2017. Děkan Frébort pověřil proděkana Kubínka projednáním 

záležitosti s doc. Nováčkem.  

 

Dále děkan sdělil, že s novou legislativou by mohlo dojít ke zrušení akreditačních komisí a akreditace oborů by 

pak schvalovaly vnitřní akreditační orgány. V tomto případě pan děkan navrhl hlouběji zapojit do schvalovacího 

procesu vědeckou radu v rámci zachování kvality oborů. Členové kolegia s návrhem souhlasili. 

 

Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal 

Mgr. Mazal předložil k projednání požadavek na upřesnění zdroje financování oponentských posudků. Do 

diskuse se zapojila Ing. Zimová, pan děkan, proděkani Dvořák, Hradil, Kubínek. Kolegium děkana závěrem 

diskuse rozhodlo, že vypracování oponentských posudků pro habilitační a profesorská řízení bude hradit 

oddělení vědy a výzkumu ze svého střediska 3904, zdroje 19. Oddělení VaV bude rovněž vybírat poplatky za  

habilitace a profesorská řízení zahraničních žadatelů.  

   

Vypracování oponentských posudků pro rigorózní řízení budou hrazena ze středisek příslušných kateder, 

poplatky za rigorózní řízení bude vybírat opět příslušná katedra.   

 



Odměny za vypracování posudku disertačních prací bude hradit děkanát cestou studijního oddělení, které 

zajišťuje administrativu spojenou s doktorským studiem. Ing. Zimová upozornila na nutnost navýšit plánovaný 

rozpočet studijního oddělení o částku potřebnou k úhradě posudků.  

 

Tajemnice Zimová 

Ing. Zimová otevřela na jednání problematiku rozpočtu Centra pedagogické přípravy PřF UP. Centrum 

pedagogické přípravy (CPP) zajišťuje výuku společného základu učitelských oborů a slouží pro kvalitní  

a efektivní zajištění pedagogických praxí.  Různé platby spojené s touto agendou byly v minulých dvou letech 

identifikovány a zahrnuty do rozpočtu CPP. I z tohoto důvodu došlo k navýšení rozpočtu CPP. Děkan Frébort 

pověřil proděkana Molnára, aby ve spolupráci se studijním oddělením a CPP vyčíslil náklady na pedagogickou 

přípravu studentů za jednotlivé katedry v rámci působnosti CPP jako doklad pro plánování rozpočtu CPP. 

Získané informace bude možné použít pro případné rozdělení nákladů na výuku společného základu a zajištění 

pedagogických praxí studentů příslušných kateder v případě, že senát nebude souhlasit s výší rozpočtu CPP; 

náklady za své studenty pak budou muset uhradit příslušné katedry. V takovém případě by se postupovalo 

formou čtvrtletního přeúčtování nákladů z CPP na jednotlivé katedry. Diskuse se účastnil prof. Molnár,  

pan děkan, Ing. Zimová, prof. Dvořák. 

Prof. Molnár vznesl dotaz na zdroj úhrady za pedagogické minimum u studentů souběžného studia  

a celoživotního vzdělávání. Reagoval děkan, sdělil, že pokud senát bude souhlasit s rozpočtem děkanátu, 

pedagogické minimum je možné hradit z děkanátních zdrojů. Pokud by senát vznesl námitku proti výši rozpočtu, 

pak by bylo třeba náklady na toto studium vyčíslit a převést na vrub příslušných kateder. 

 

Ve svém dalším příspěvku předala Ing. Zimová instrukce ke tvorbě rozpočtu a správnému čerpání rozpočtu 

jednotlivých proděkanů v rámci jejich agendy.  

 

Dále Ing. Zimová informovala, že Mgr. Petrželová pracuje na zajištění možnosti hradit vstup do Pevnosti 

poznání unišeky a to od února 2016.  

 

Různé 

Termín pro dodávání příspěvků do Zpravodaje byl stanoven na středu 12:00 hodin před vydáním Zpravodaje. Po 

tomto termínu již nebudou další příspěvky akceptovány, aby bylo možné texty zpracovat a snížit chybovost. Pro 

zveřejnění důležitých informací po deadline lze využít hromadný email, webové stránky apod.  

 

Navržené termíny zasedání kolegia děkana na 1. pololetí roku 2016: 2. února, 8. března, 5. dubna, 3. května  

a 7. června 

 

Zapsala: Alena Jarošová 

Datum příštího kolegia: 2. února 2016 ve 14:00 hodin,  

 

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

                                                                                                                děkan PřF 


