
Zápis 
      z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 15. prosince 2009 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, 
proděkan Molnár, předsedkyně AS PřF UP Smolová, tajemník Velecký, vedoucí studijního 
odd. Gronychová. 
 
 
 
Úprava grantového schématu 
Předsednictvo GAČR schválilo 10.12. změny grantového systému, které se budou týkat všech 
(tj. i běžících) grantů od roku 2010. Hlavním bodem je, že uznatelným nákladem budou za 
vymezených podmínek i náhrady mzdy, nebo platu, nebo odměny za dobu pracovní 
neschopnosti (viz www.gacr.cz). 
 
Informační kout a spravování úřední desky na web. stránkách PřF 
Mgr. D. Agnew zašle pověřeným pracovníkům přístupová hesla  ke spravování  úřední  desky 
na webových stránkách PřF. (Již byla zaslána). 
 
Odměny 
Vedoucí kateder zašlou do konce prosince návrhy na odměny pro zaměstnance.  
 
Kritéria pro získání stipendia pro zahraniční studenty doktorského studia 
Kolegium navrhlo, aby se vytvořila Kritéria pro přijetí zahraničních studentů do doktorských 
programů a zároveň odsouhlasilo poskytnutí 12 stipendií těm uchazečům, kteří se budou pro 
toto stipendium kvalifikovat.  
 
Specifický vysokoškolský výzkum 
Na UP se prostředky na specifický vysokoškolský výzkum využijí na studentskou grantovou 
soutěž, jejíž zásady upravuje směrnice rektora B3-09/3. Kolegium se usneslo na dalších 
pravidlech. Budou se podávat jednoleté projekty. Na PřF se bude příslušná částka alokovat na 
jednotlivá pracoviště na základě bodového hodnocení výsledků podle Metodiky hodnocení 
výsledků VaV 2009. Doplňkové náklady a výdaje (režie) se stanoví na 20% neinvestičních 
výdajů.   Hodnotící   komise   fakulty  bude  sedmičlenná,  bude  se skládat z předsedů VPRO,  
z proděkana pro studijní záležitosti a z proděkana pro výzkum (předseda). Jako zástupce 
fakulty do Grantové rady UP bude rektorovi ke jmenování doporučen proděkan pro výzkum.  
 
Setkání ředitelů Fakultních škol  
Dne 10. prosince 2009 se uskutečnilo v prostorách děkanátu setkání ředitelů fakultních škol.  
 
Informace od tajemníka Veleckého 
Na návrh tajemníka se za poskytnutí nového klíče od skříňky, protože ten původní byl 
ztracen, zaplatí poplatek ve výši 300.- Kč. 
Na návrh kolegia bude část terasy kuřácká a správa budovy zabezpečí pro tuto terasu 
popelníky.  
Pro zaměstnance parkující v Holici budou poskytnuty parkovací karty na SPZ auta.  
 
 



Závady na nové budově     
V měsíci lednu, únoru a březnu se budou provádět opravy a dodělávky nové budovy. Prosíme 
o nahlášení všech zjištěných závad Ing. Dvořákovi. 
 
Dofinancování výzkumných záměrů 
Politikou fakulty je, že veškeré výzkumné prostředky na „institucionální podporu na rozvoj 
výzkumné organizace“, které přijdou na fakultu, budou děleny na jednotlivá pracoviště 
(katedry nebo jiné celky, které se tak rozhodnou vystupovat) úměrně podle množství bodů, 
které dané pracoviště vytvořilo podle Hodnocení VaV 2009, bez ohledu na dofinancování 
výzkumných záměrů (tzv. „zásluhová varianta“ deklarovaná v předvolebních diskusích jak 
rektorských tak děkanských kandidátů). Řešitelé výzkumných záměrů si budou muset sami 
obstarat prostředky na jejich dofinancování na svém pracovišti nebo dohodou s dalšími 
pracovišti. Alokaci bodů z hodnocení 2009 na jednotlivá pracoviště provede ve spolupráci  
s vedoucími kateder proděkan pro výzkum.  
 
 
Zapsala: Dana Gronychová 
 
 
 
 
        prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 


