
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
Datum: 10. března 2015 

 

Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Molnár, předseda akademického senátu Jukl, vedoucí 

studijního oddělení Gronychová, Mgr. Stoklasa, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, vedoucí personálního 

a mzdového oddělení Petrželová, tajemnice Zimová 

 

________________________________________________________________ 

 

Diskutované body z porady rektora: 

 Počet přihlášených ke studiu – na přírodovědeckou fakultu bylo doručeno cca 4000 přihlášek, 

v průměru klesl počet podaných přihlášek na UP o 3,3 procenta, mírný nárůst zaznamenala  CMTF, 

FZV, lékařská fakulta. 

Členové kolegia diskutovali o počtu doktorandů přijímaných na fakultu. Pan děkan připomněl jednání 

na Čaji o třetí, kde se problematika přednesla a diskutovala s vedoucími kateder. Pan děkan považuje 

za žádoucí, aby se témata doktorských prací vypisovala, pokud má pracoviště volnou pozici 

pro doktoranda – pracovní podmínky, finanční zajištění. Doktorandských pozic by mohlo být dle pana 

děkana 60. Proděkan Kubínek dostane soupis potvrzených doktorských témat z jednotlivých kateder, 

jejichž finanční zajištění potvrdí podpisem vedoucí katedry.  

 

 Ceny rektora za kvalifikační práce – na jednání bylo rozhodnuto, že ceny za bakalářské práce si mohou 

fakulty udělovat samy. Pan děkan navrhl oceňovat na naší fakultě vědecký přínos prací typu SVOČ 

vybrané návrhy diplomových a doktorských prací budou postoupeny panu rektorovi cestou fakultního 

oddělení VaV. Záměrem nového hodnocení by mělo být zvýšení prestiže ocenění. Návrh na ocenění 

prací podává student cestou Oddělení VaV. Z úrovně fakulty půjdou tři návrhy odsouhlasené na kolegiu 

děkana na RUP, kde proběhne konečný výběr a ocenění. Podobně chce rektor postupovat i v případě 

ocenění monografií. 

  

 Zpráva o činnosti a hospodaření UP – do 30. března 2015 proděkani zpracují podklady pro výroční 

zprávu za loňský rok za svou oblast. Proděkan Kubínek podklady již zpracoval za oblast studijní.  

 

 Spolupráci se zahraničními partnery 

 Pan děkan předal přítomným informaci o chystané návštěvě zástupce z Imperial College. 

 Dále pan děkan informoval ve zkratce o návštěvě izraelského velvyslance a nabídce možné 

spolupráce. 

 Velvyslanec USA, který byl na návštěvě UP, byl pozván na otevření Pevnosti poznání 

dne 16. dubna 2015. 

 Brazílie – na kolegiu se dále diskutovaly možnosti navázání spolupráce mezi vybranými českými 

univerzitami za účelem organizace návštěvy zástupce z Brazílie a domluvení studijní či vědecké 

spolupráce mimo oficiální veletrhy. Proděkan Hradil nabídl možnost využít existující kontakt 

pro navázání spolupráce. Vhodné by dle pana proděkana bylo také nabídnout nějaký ucelený kurz. 

Nabídku pan proděkan zpracuje po dokončení úprav základní nabídky pro zahraniční studenty. 

Pan děkan doporučil nabídnout zahraničním studentům témata doktorských prací.  

 
 Pan rektor doporučil zadávat catering na univerzitních akcích fakultní menze. Pan děkan navrhl využít 

catering pro nejbližší vědeckou radu dne 8. dubna 2014 a zasedání uskutečnit v Pevnosti poznání. 

 

 Na jednání informoval pan rektor o chystaných oslavách konce druhé světové války. Měla proběhnout 

i výstava věnovaná tématu odsunu Němců. Podrobnosti by se měly projednat na vědecké radě UP.  

 

 Pan děkan se zmínil o probíhajícím připomínkování metodiky dělení příspěvků a dotací fakultám UP 

ze strany senátorů PřF. Diskuse probíhaly i v rámci zasedání ekonomické komise. Metodika byla 

nicméně schválena na senátu  UP, jak dodal k diskusi doc. Jukl. 

 
 Pan děkan dále předal požadavek z RUP, aby se na den 12. června 2015 neplánovaly promoce. 

 



 Prorektor Zouhar informoval o rozvojových projektech. Pro podporu internacionalizace lze použít 

projekt, jehož hlavním cílem je pozvat na jednotlivé fakulty tři zahraniční odborníky – přednášející. 

Podrobnosti projektu ještě nejsou známy, PřF UP by měla dostat cca 190000,- Kč na realizaci.  

 

 Proděkan Dvořák potvrdil schválení projektu pro prodloužení pracovních pozic postdoků s 50 procentní 

spoluúčastí pracovišť. Mgr. Petrželová požádala o podklady, aby mohlo personální oddělení zajistit 

prodloužení povolení pobytu pro vybrané postdoky. O prodloužení míst 40 postdoků bude rozhodovat 

komise, vybírat bude na základě návrhů předložených vedoucími kateder.  

 

 Nadační fond České spořitelny koncem března zahájí svou podpůrnou činnost. 

________________________________________________________________ 

 

Děkan 
Pan děkan s proděkanem Dvořákem krátce informovali o nabídce International Summer Academy v Kosovu 

a výzvě nadačního fondu Hlávka. 

 

Dále uvedli, že připomínky k vyjádření akreditační komise budou odeslány 10. nebo 11. března. Účinnost 

nového zákona byla odložena pravděpodobně do září 2016, letos se budou akreditace podávat ještě přes 

Akreditační komisi nikoli v rámci UP.  

 

Ing. Zimová informovala přítomné, že 16. dubna v 18:00 se v Pevnosti poznání uskuteční oficiální otevření 

centra. Pozvánku obdrží senátoři PřF UP, pracovníci, kteří se podíleli na projektu, zástupci kraje, města, členové 

kolegia děkana, zástupci fakultních středních škol. 

 

Pan děkan uvedl, že z důvodu aktuálně nepříhodné nabídky filmů odkládá uzavřenou projekci pro PřF v kině 

Metropol na konec letního semestru. Doc. Kubínek navrhl objednat snímek Teorie všeho, který zpracovává 

i vědeckou tematiku. 

 

Pan děkan vyzval přítomné k přednesení návrhů na jmenování zástupce do IT komise pro RUP za PřF UP. 

Proděkan Molnár navrhl dr. Jaroslava Buriana jako IT specialistu, sám přijal pozici fakultního zástupce v komisi. 

Paní Gronychová opět upozornila na potřebu propojení SAP a STAG i s ohledem na problémy spojené 

s vyplácením stipendií. 

 

Rozpočet – Ing. Zimová 

Ing. Zimová předložila členům kolegia písemně podklady k projednání:  

Přehled hospodaření  

Přehled fondu provozních prostředků 

Kolegium schválilo podklady k předložení ekonomické komisi.  

 

Dalším bodem jednání byla příprava rozpočtu děkanátu. Bylo představeno čerpání rozpočtu za loňský rok 

a předběžný rozpočet na rok 2015, rozdělený na jednotlivá oddělení a dále hospodářský výsledek. Bude zřízen 

nový SPP pro příspěvek na podporu internacionalizace. Všechny další náklady spadající pod proděkana prof. 

Molnára (VVV) i proděkana prof. Hradila (Oddělení zahraničních vztahů) budou účtovány na středisko VVV. 

Proto došlo k navýšení rozpočtu oddělení oproti loňsku.  

Rozpočet Správy budov bude také oproti loňsku navýšen, aby bylo možné zrealizovat potřebné opravy, 

reklamace (záruční lhůty vypršely), navíc do správy přibyl objekt Pevnosti poznání.  

 

Ing. Zimová dále uvedla, že plán nákladů a výnosů na rok 2015 bude zpracovávat Lenka Copková, hotov bude 

do 20. března, aby ho 26. března pan děkan mohl předložit ekonomické komisi.  

 

Nové investice 

V průběhu diskuse zazněl dotaz, bude-li možné schválit v polovině roku nové investice. Pan děkan i doc. Jukl 

potvrdili tuto možnost, nákup investic byl schválen ve formě plánu, lze jej tedy rozšiřovat.  

 

Ing. Zimová předložila návrh na zřízení ekonomického serveru pro vedoucí kateder ke sdílení ekonomických 

podkladů. Pan děkan nesouhlasil. Podklady se budou posílat elektronicky čtvrtletně s upozorněním, aby nedošlo 

k nežádoucí změně dat automatickými aktualizacemi nebo přepsáním tabulek. 

Harmonogram projednání dělení RVO a rozpočtu s jednotlivými pracovišti: 

Podklady k rozdělení koeficientu A a K budou 10. března rozeslány na jednotlivé katedry. Pan děkan požádá 

o kontrolu podkladů a zapsání případných přesunů mezi katedrami ve výši příjmu a po zdanění. Na katedry bude 



rozeslán dodatek k metodice dělení RVO – dodá proděkan Dvořák spolu s materiály k projednání 

na jednotlivých VPRO. Proděkan Dvořák dodá také výsledky RVO za rok 2013, 2014. Pan proděkan byl také 

pověřen sledováním přesunů mezi pracovišti v rámci RVO.  

 

Proděkan Hradil 

Pan proděkan informoval o zahájení programu Erasmus plus – za fakultu se podalo několik návrhů. 

Dále probíhala diskuse o PGS pobytech v zahraničí a nutnosti vyvolat jednání s vedením kateder, aby byli 

zaměstnanci i studenti vysíláni na zahraniční pobyty delší než 1 měsíc. Reagoval prof. Molnár – pro didaktiky 

není možné na tak dlouhý pobyt vyjet vzhledem k charakteru jejich studia.  

Pan proděkan oznámil, že spolu s paní Gronychovou se podařilo zachytit v databázi 14 studentů s výjezdem 

splňujícím kritérium délky pobytu nad 30 dní. 

 

Proděkan Kubínek  

Pan proděkan přednesl návrh na aktualizaci složení oborových rad a jejich jmenování. Pan děkan návrh přijal 

s tím, že složení je možné aktualizovat na základě návrhů zaslaných vedoucími pracovišť. Aktualizované složení 

oborových rad se pak předá ke schválení vědecké radě.  Pan děkan navrhl toto projednat v rámci setkání 

s vedoucími pracovišť. Doc. Jukl uvedl, že oborová rada by měla mít předsedu, který dává návrhy na změny.  
 

Pan proděkan dále upozornil na nutnost vyřešit skladovací prostory pro archiv fakulty – nutno dořešit s paní 

tajemnicí a Správou budov.  
 

Druhé kolo přijímacích řízení – kolegium děkana odsouhlasilo návrh oborů, u kterých bude otevřeno druhé kolo 

přijímacího řízení. Případné připomínky budou projednávány na schůzkách s vedoucími oborů. 
 

Paní Gronychová vznesla dotaz na zrušení indexů.  Reagoval pan děkan, indexy nemohou být zrušeny, některé 

fakulty byly proti. Paní Gronychová a proděkan Kubínek navrhují používat jeden index pro Bc. i navazující Mgr. 

studia. Děkan návrh podpořil.  
 

Pan proděkan dále informoval, že rozvrh fakulty na příští semestr budou rozvrháři tvořit již jen elektronicky 

ve STAGu.  

 

Vedoucí studijního oddělení Gronychová 

Paní Gronychová předložila návrh, aby se dekrety o přijetí na fakultu vydávaly v den přijímacích zkoušek oproti 

podpisu. Ušetřila by se nezanedbatelná částka na poštovném a snížila administrativní náročnost procesu. Děkan 

návrh odsouhlasil, vyzkouší se funkčnost nového systému letos v červnu. 

 

Předseda AS PřF UP Jukl 

Doc. Jukl informoval o termínech jednání akademického senátu. Dne 11. března se bude na AS UP projednávat 

organizační řád a rozdělení příspěvků a dotací fakultám. Další jednání AS PřF UP bude v případě schválení 

rozdělení financí fakultám již 1. dubna a bude se zabývat rozdělením finančních prostředků v rámci UP.  

Následovala diskuse o dělení bodů RVO – rozhodnutí se odložilo do doby, kdy budou známy výsledky v číslech. 

 

Proděkan Molnár  

Proděkan Molnár informoval o chystané návštěvě ministra zemědělství Mariána Jurečky dne 19. března. 

Návštěva se uskuteční v aule fakulty formou besedy se studenty a zaměstnanci od 9:30 do 11:00. Propagaci akce 

zajistí oddělení VVV. 

 

Harmonogram výběrových řízení na pozice vedoucích kateder 

Termíny výběrových řízení byly stanoveny na 7., 9. a 10. dubna. 

 

Zástup: 

7. dubna 2015 zastoupí pana děkana na poradě rektora s děkany od 9:30 proděkan Molnár. Pan proděkan rovněž 

zastoupí děkana na oslavách 65 let založení SPŠS Olomouc v sobotu 28. března a proděkana pro studijní 

záležitosti ve dnech 1. – 10. dubna. 

 

 

Zapsala: Alena Jarošová 

Datum příštího kolegia: 14. dubna 2015 ve 14.00 hodin 

 

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

                                                                                                                  děkan PřF 


