Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 9. března 2010
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort,
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, předseda AS PřF UP Jukl, tajemník Velecký, vedoucí
studijního odd. Gronychová.
Akreditace
Proděkanka Smolová vznesla dotaz na proděkana Fréborta, zda-li by bylo možné prodloužit
akreditaci na dvouoborovou učitelskou Biologii, kterou máme v mezifakultní kombinaci
s Fakultou tělesné kultury. Proděkan Frébort oznámil, že již tato akreditace byla prodloužena
a studenti musí ukončit nejpozději k 15. 8. 2010. Navrhl, aby byl napsán všem studentům
dopis o urychleném ukončení s tím, že státní závěrečnou zkoušku musí vykonat v co
nejkratším termínu.
Posudek na zábradlí na terase
Děkan poprosil proděkanku Tesaříkovou o dodání posudku ze Stavoprojektu s vyjádřením se
k výšce zábradlí, které je umístěno na terase PřF. Dále bylo odsouhlasen zákaz kouření na
obou terasách. Na dveře na terasy se umístí upozornění – Zákaz kouření.
Projekty FRVŠ
Na kolegiu děkana byly projednány návrhy na podání 6. projektu FRVŠ okruhu A. Celkem
své návrhy podaly 4 obory - fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Padlo rozhodnutí, že
letos bude dva projekty podávat obor biologie, šestým projektem tedy bude "Zřízení
laboratoří pro praktickou výuku Experimentální biologie" řešitele prof. Strnada. Hlavním
důvodem pro toto rozhodnutí bylo, že jde o podporu nově zaváděného oboru Experimentální
biologie s poměrně velkým počtem studentů, pro které je pořizované vybavení nezbytné.
Měření spotřeby elektřiny
Předseda akademického senátu vznesl dotaz kolegiu, jestli by bylo možné zakoupit měřiče
elektřiny, které by byly poskytnuty jednotlivým pracovištím.
Datum: 23. března 2010
Přítomni: proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Opatrný, proděkan Dušek,
předseda AS PřF UP Jukl, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluveni: děkan Ševčík, proděkan Frébort
Mezifakultní studenti - Biologie
Proděkanka Smolová informovala kolegium o schůzce s proděkanem Fakulty tělesné kultury
Horákem o ukončení studia studentů oboru TV-BI a dodala, že začátkem května potřebujeme
znát počet nahlášených studentů.
Propagace fakulty
Proděkan Dušek podal informace o propagaci studia na matematicko-fyzikální fakultě UK
a jak bychom mohli jejich zkušeností využít. Dále seznámil kolegium o nových projektech
pro studenty PřF, které se týkají propagace a zviditelnění fakulty na veřejnosti.

Datum: 13. dubna 2010
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort,
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí
studijního odd. Gronychová.
2. kolo přijímacího řízení
Proděkanka Smolová informovala kolegium o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na PřF
a o tom, že předsedové VPRO by se měli domluvit, v kterých termínech budou vyhlašovat
státní zkoušky. Důvodem je překrývání se některých státních zkoušek. Dále informovala
o schůzce s proděkanem Horákem na FTK a dodala, že studenti, kteří prodlužují za Biologii,
mají ještě vykonat souborné zkoušky. Pokud tyto zkoušky nestihnou, musí se převést na
bakalářský obor.
Webové stránky PřF
Proděkan Dušek podal kolegiu návrh na změnu webových stránek, které jsou v nynější době
nepřehledné, dále informoval o vytvoření koncepce Internacionalizace a Mobilit na fakultě,
kde navrhl, aby každá katedra, která akredituje obor v anglickém jazyce byla bonifikována
určitou částkou. Kolegium s tímto návrhem souhlasilo. Dále podal návrh, aby byla přiznána
odměna těm školitelům, u kterých studenti v Ph.D. studiu ukončí studium v řádném termínu.
Budova 17. listopadu 50
Děkan oznámil kolegiu, že učebny této budovy nebudou využívány. Pouze jedna učebna se
vyčlení na dočasný archiv.
GAČR
Proděkan Opatrný navrhl, aby ti, kteří včas stihli podat přihlášku projektu GAČR, byli
odměněni 1.000,- Kč.
Doktorandský kurz
Proděkan Opatrný se zeptal, jak bude zajišťována výuka doktorandského kurzu "Management
vědy a výzkumu" pro studenty bez znalosti češtiny. Kolegium se přiklonilo k návrhu pověřit
překladem českých studijním materiálů Kabinet cizích jazyků.
Datum: 20. dubna 2010
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Frébort, proděkan Opatrný,
proděkna Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí studijního odd.
Gronychová.
Omluvena: proděkanka Smolová
Metodika financování
Tajemník Velecký seznámil kolegium o Metodickém pokynu ke stanovení úrovně nepřímých
nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání
projektů.

Zábradlí na terase
Děkan poprosil proděkanku Tesaříkovou o sjednání schůzky, k vyjádření se k bezpečnosti
zábradlí na terase. Dále oznámil, že výběrové řízení na mobiliář bylo již ukončeno.
Zapsala: D. Gronychová

