
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
Datum: 2. února 2016 

 

Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Molnár, tajemnice Zimová, vedoucí 

studijního oddělení Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová, předseda AS PřF 

UP doc. Jukl 

 

Omluveni: proděkan Hradil 

_________________________________________________________ 
 

 

Jednání zahájil děkan Frébort, v úvodu seznámil přítomné s projednávanými body z porady rektora s děkany.  

 

Diskutované body z porady rektora: 
 

 Změna režimu provozu pokladny RUP  

 Nominace na Cenu Františka Palackého  

 Nominace na Cenu města Olomouce – pan děkan přednesl kolegiu děkana možnost navrhnout 

kandidáta na udělení Ceny města Olomouce a návrh předložit do 12. února  panu kancléři. Po krátkém 

jednání se kolegium děkana shodlo na nominaci prof. RNDr. Vítězslava Bičíka, CSc. Pan děkan pověřil 

proděkana Molnára předložením návrhu na nominaci panu kancléři s krátkým zdůvodněním volby. Po 

skončení kolegia bylo zjištěno, že prof. Bičík již tuto cenu obdržel a členy kolegia byl odsouhlasen 

návrh na prof. Pavla Hobzu. 

 Stipendium Jana L. Fischera – pan děkan informoval o stavu přípravy stipendia na jednotlivých 

fakultách 

 Mobility studentů – pan děkan předložil přítomným písemně dokument s grafickým znázorněním 

přibývajícího počtu výjezdů studentů do zahraničí nejen v rámci programu Erasmus.   

 Kariérní řád – pan děkan sdělil, že kromě vytvoření kariérního řádu diskutovali přítomní také systém 

hodnocení pracovníků. Z jednání mimo jiné vyplynulo, že bude zřejmě třeba posunout termín 

zpracování hodnocení, aby bylo možné do něj zahrnout i výsledky z OBD. Zatím však děkan doporučil, 

aby naše fakulta postupovala dle zavedeného režimu. Dále děkan pověřil Mgr. Petrželovou, aby 

připomněla vedoucím středisek povinnost vypracovat hodnocení zaměstnanců s konečným termínem do 

12. února. 

 Predátorské časopisy – pan děkan shrnul informace získané na jednání, s příspěvkem vystoupil 

proděkan Dvořák. 

 Informace k novele zákona o vysokých školách  

 Prezentace výsledků vědy naší univerzity v zahraničí – pan děkan informoval o akci RUP zaměřené  

na PR univerzity v zahraničí.  

 Akademický týden – v tomto akademickém roce se akademický týden uskuteční od 15. do 21. února. 

Pan děkan nastínil program akce a z důvodu své nepřítomnosti pověřil proděkana Dvořáka 

zastupováním ve funkci na udílení cen na pedagogické fakultě dne 17. února.  

 Výroční zpráva za rok 2015 – pan děkan informoval o přípravě výroční zprávy za loňský rok, její 

finální verze bude předložena ke schválení vědecké radě na jednání dne 23. května. 

 Změna ve smluvním výzkumu – pan děkan předložil přítomným dokument s uvedenými změnami 

písemně.  

 OP VVV – pan děkan krátce shrnul informace k výzvám OP VVV předložené na jednání  

paní prorektorkou Ulrichovou.  

Děkan 

Pan děkan představil členům kolegia analýzu očekávaných finančních prostředků pro letošní rok. Z přehledu 

vyplynulo, že příspěvek RVO alokovaný naší fakultě je o 30 milionů vyšší v porovnání s loňským rokem. 

Příspěvek za výuku, tedy koeficient A+K, byl stanoven zatím pouze kvalifikovaným odhadem. 

Poté předal pan děkan slovo Ing. Zimové, která představila přítomným hospodářský výsledek PřF UP za loňský 

rok. V posledních dvou měsících roku došlo u některých pracovišť k přečerpání rozpočtu. Kolegium po diskusi, 

které se účastnil pan děkan, Ing. Zimová, proděkan Molnár, proděkan Dvořák, odsouhlasilo opatření proti 

přečerpání. Vedení fakulty vyvolá jednání s vedoucími středisek, u kterých došlo k přečerpání rozpočtu o více 



než 100.000,- Kč. Na příštím zasedání kolegia děkana také Ing. Zimová předloží analýzu zůstatku čerpání 

katedry zoologie, které se bude rovněž řešit osobním jednáním s vedoucím katedry.  

Ing. Zimová dále předložila přítomným analýzu čerpání FPP, hospodářský výsledek z neveřejných zdrojů, 

celkový hospodářský výsledek a přehled čerpání děkanátu fakulty.  

Zůstatek FPP ke konci loňského roku byl 197 mil. Kč. Současný stav je 110 mil. Kč. Plán čerpání se v loňském 

roce splnil. Na letošní rok jsou plánovány investice kateder ve výši 16 mil. Kč. Hradit se budou z povinného 

FRIMu, případně kapitalizovaného zdroje 11. Předpokládaný FRIM pro letošní rok je cca 20 mil. Kč. Děkanát 

plánuje letos investiční akce v objemu cca 15 mil. Kč.  

V následující diskusi kolegium děkana odsouhlasilo, že vedení fakulty na příštím setkání se všemi vedoucími 

pracovníky upozorní na nutnost zabránit přečerpání schváleného rozpočtu střediska před koncem kalendářního 

roku, dále zmíní nutnost omezení čerpání prostředků z FPP, které pak nejsou využity.  

Ing. Zimová poté představila hospodářské výsledky Pevnosti poznání a prognózu hospodaření tohoto centra pro 

letošní rok.  

Proděkan Molnár předložil přítomným přehled nákladů Centra pedagogické přípravy s vyčíslením podílu na 

studenty jednotlivých oborů/kateder.  

Pan děkan uzavřel rozpočtovou část jednání předložením analýzy publikačního výkonu center VaVpI a krátce 

seznámil přítomné s výroční zprávou knihovny PřF UP. 

Následně pan děkan požádal Mgr. Petrželovou, aby představila kolegiu novou brožuru PřF UP.  Po názorné 

prezentaci kolegium děkana schválilo návrh brožury po provedení následujících změn: 

 oprava názvu dvou pracovišť CRH, které byly v návrhu sloučeny pod jeden titul 

 kontrola názvů pracovišť RCPTM 

 upravení zobrazení mapy světa v kapitole internacionalizace, kontrola časových a početních údajů 

ve statistických tabulkách návštěv zahraničních studentů a výjezdů našich studentů do zahraničí 

 drobná úprava úvodního textu brožury o areálech fakulty a rozdělení mapy s fakultními budovami 

na dva rovnocenné areály – Envelopa, Holice  

Kolegium děkana odsouhlasilo tisk 5000 ks brožury v českém jazyce a 1000 ks brožury v jazyce anglickém. 

Výzvy OP VVV byly dalším diskutovaným bodem kolegia děkana stejně jako příprava projektů do výzvy ESF  

a ERDF.  

Tajemnice Zimová 

Ing. Zimová informovala o zvýšení tarifů zaměstnanců 1. – 4. platové třídy.  

Dále přednesla dotaz na financování instalace Foucaultova kyvadla do prostor schodiště fakulty. Děkan projekt 

podpořil, součinností k zajištěním bezpečnosti a technického provedení bude pověřen garant projektu  

prof. Opatrný.  

Proděkan Kubínek 

Proděkan Kubínek sdělil, že příprava rozpočtových podkladů pro dělení příspěvku del koeficientů A+K probíhá 

ve spolupráci s dr. Stoklasou, finální verze bude hotová do 14 dní. Medián počtu studentů na jedne obor dosáhl 

pro letošní rok výše 28 studentů.  K tomuto děkan poznamenal, že podklady za vědu - RVO, budou zpracovány 

až po zveřejnění výsledků v OBD, tedy po 28. únoru tak, aby mohly být předloženy ke schválení na březnovém 

zasedání AS PřF UP. 

Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal 

Mgr. Mazal sdělil, že zájemci z řad zahraničních studentů již mohou žádat o stipendium J. L. Fischera.  

Mgr. Mazal rovněž informoval o otevření studijních programů v angličtině v letním semestru i o přípravě 

studijních programů pro zahraniční studenty v akademickém roce 2017/2018.  

Mgr. Mazal ve svém příspěvku rovněž upozornil na skutečnost, že některé obory plánují termíny přijímacích 

řízení na stejný den, což je problematické z hlediska kapacity učeben i organizace řízení. Problematická je 

situace i pro potenciální studenty, kteří se tak nemohou zúčastnit přijímacích zkoušek na více oborů. Kolegium 



po diskusi odsouhlasilo optimalizaci termínů přijímacího řízení jménem pana děkana na návrh proděkana pro 

studijní záležitosti.  

 

Předseda PřF UP doc. Jukl  

Doc. Jukl sdělil, že nejbližší zasedání AS PřF UP se uskuteční 24. února v Laudonově sále v Pevnosti poznání.  

Hlavním bodem jednání bude schválení investičních prostředků pro rok 2016.  

 

Proděkan Molnár 

Prof. Molnár informoval o termínech konání akcí v působnosti oddělení vnějších a vnitřních vztahů. 

Pan děkan odsouhlasil termín Ceny děkana SVOČ; soutěž se uskuteční 5. května. Proděkan Molnár sdělil, že 

Mgr. Petrželová připravuje nové webové stránky soutěže. O jejich spuštění budou členy kolegia informovat.  

Proděkan Molnár dále uvedl, že rezervace i prodej vstupenek na ples PřF UP byl zahájen, krátce informoval  

o stavu příprav plesu. 

Dne 28. dubna se uskuteční biologická olympiáda pro studenty středních škol v Praze. Prof. Molnár sdělil, že 

příští rok by měla akci organizovat naše fakulta. Letošní organizátoři z tohoto důvodu požádali o účast zástupce 

z naší fakulty. Tímto byl pověřen doc. Kubínek. 

Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová 

Mgr. Petrželová sdělila, že letos se Veletrh vědy a výzkumu uskuteční 17. a 18. června. V pátek 17. června by 

mělo organizaci akce na fakultě zajistit oddělení vnějších a vnitřních vztahů. Mgr. Petrželová navrhla zřídit 

vlastní SPP pro tuto akci. Kolegium návrh odsouhlasilo.  

Mgr. Petrželová dále uvedla, že termíny výběrových řízení na zaměstnance jsou stanoveny  

na 18, 19 a 21. dubna.  

Dále Mgr. Petrželová informovala, že se dne 9. a 10. září uskuteční sraz absolventů univerzity jako součást oslav 

70. výročí znovuobnovení univerzity po druhé světové válce. V pátek 9. září se bude akce konat na fakultách, 

v sobotu pak v pavilonu A výstaviště Flora v Olomouci v gesci RUP. Mgr. Petrželová navrhla přesunout konání 

stříbrné promoce na sobotu 10. září a akce takto spojit. Vznesla dotaz, do jaké míry se chce fakulta účastnit 

oslav. Kolegium po diskusi odsouhlasilo, že budova fakulty bude otevřená po oba dva dny, na pracovištích 

budou přítomny pověřené osoby, které umožní prohlídku pracoviště, případně zodpoví dotazy návštěvníků. Pro 

absolventy budou vyhrazena venkovní parkoviště, zajištěna doprava do holického areálu. Projednávat se bude  

i možnost shlédnout expozice v Pevnosti poznání za zvýhodněné vstupné. Stříbrné promoce se v plánovaném 

termínu uskuteční v případě, budou-li k dispozici hodnostáři pro průběh slavnostního aktu. 

Zapsala: Alena Jarošová 

Datum příštího kolegia: 8. března 2016 ve 14:00 hodin 

 

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

                                                                                                                děkan PřF 

 


