
Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
Datum:  8. listopadu 2011   
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Smolová, proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník Velecký, 
předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort. 
 
Proděkanka Smolová  

 Proděkanka   Smolová  seznámila kolegium s novým systémem vyplácení stipendií studentům 
a to jak pravidelných tak i jednorázových. Zpětně za celý rok 2011 stipendia do STAGu 
zavedla D. Gronychová a systém bude plně využívat STAGu, což usnadní kontrolu a 
dostupnost informací o vyplácení stipendií. Stipendia se budou od 1. listopadu 2011 vyplácet 
pouze ve dvou výplatních termínech. K 1. dni daného měsíce se budou vyplácet  doktorandská  
stipendia a k 10. dni každého měsíce se budou vyplácet stipendia pravidelná, která jsou 
vyplácena z   projektů  IGA,  FRVŠ  a   navrhovaná  mimořádná stipendia  jednorázová.  
Formulář,  který  je  určen  k vyplácení stipendií, je zavěšen na stránkách PřF. Systém výplaty 
bude probíhat tak, že žadatel vyplní návrh, opatří svým podpisem a předá paní Mgr. V. 
Neumeisterové, která zařídí podpis pana děkana, ověří všechny náležitosti a zadá do STAGu. 
Nově tedy s výplatou stipendií nemá žádnou spojitost ekonomické oddělení, které tak již 
stipendia vyplácet nebude. Vše bude kontrolováno, do systému zadáváno, včetně zabezpečení 
výplaty na CVT, Mgr. V. Neumeisterovou (jako zástup v době nepřítomnosti je Dana 
Gronychová a nově zaučena Mgr. M. Viktorinová). 

 Uvědomila  kolegium, že dne 26.11. 2011 se bude konat  Den Otevřených dveří, pro který 
byla připravena publikace s přehlednou nabídkou otvíraných oboru Studuj na PřF UP 
v Olomouci, pro veletrh Gaudeamus byla připravena A4 s Podmínkami pro přijímací řízení 
2012/2013 (vytištěna v počtu 2 tis. Ks, náklady do 2.500,- Kč). Dále seznámila kolegium 
s přípravou nového Opatření děkana PřF. Diskutována byla otázka podmínky pro obhajobu 
disertační práce – počet prvoautorských publikací a publikací s IF. Navržena byla úprava 
celkové délky povinné stáže studentů kombinované formy studia v doktorském studijním 
programu, v případě studentů, kteří nejsou zaměstnanci VŠ, kdy bylo odsouhlaseno, že lze 
v tomto případě délku povinné stáže snížit na 4 týdny. 

 Navržen byl časový harmonogram pro předávání dokladů k pravidelného Hodnocení studentů 
doktorského studijního programu za akademický rok. 

 Zároveň proděkanka Smolová prosí všechny zaměstnance, aby podněty pro toto Opatření byly 
poslány od 18. listopadu 2011, s upozorněním v Pátečníku, aby mohlo Opatření vstoupit 
v platnost k 1. prosinci 2011.  

 Proděkanka Smolová členy kolegia informovala o promocích, které proběhnou 9. – 11. 
listopadu 2011, potvrzena byla účast pana děkana a  proděkanů Opatrného a Duška 

 
Proděkan Dušek 

 Seznámil kolegium s hodnocením Gaudeamu v Brně, které bylo velice pozitivní a poděkoval 
všem zástupcům kateder, kteří se toho veletrhu vzdělávání zúčastnili.  Taktéž informoval 
kolegium o špatné organizaci, která byla organizována rektorátem a oddělením komunikace. 
Děkan v této souvislosti prosí, aby byly  všechny stížnosti sepsány a mu dodány. 

 Podal návrh, aby se vyčlenila z děkanátu  částka 400 000,- Kč a ta byla použita k propagačním 
potřebám fakulty. Kolegium s tímto návrhem souhlasilo. 

 
Proděkan Opatrný 

 Informoval o přípravě věcných záměrů vysokoškolského zákona a zákona o finanční podpoře 
studentů: jakmile budou další verze k dispozici členům Rady VŠ, rozešle je a velice uvítá 
jejich rychlé připomínkování. 



 Informoval o situaci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Komisí pro hodnocení výsledků a 
možných vyhlídkách na nový systém hodnocení VaV.  

 
Tajemník Velecký 

 Pokud v rámci dlouhodobého řešení zakázky doplňkové činnosti se obdrží finanční prostředky 
dle platné smlouvy na přelomu kalendářního roku ve formě zálohy na budoucí výkony, 
oznámí se  tato skutečnost EO nejpozději během měsíce ledna 

 
Zapsala: Dana Gronychová                           
Termín: 15. 11. 2011, 8:05        
 

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
   děkan  


