ZÁPIS
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 11. ledna 2007
Přítomni: děkan PřF, proděkan Frébort, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, proděkanka
Tesaříková, tajemník fakulty Velecký, předseda AS PřF UP Rulík, vedoucí
studijního odd. Gronychová.
Program:
1. Převod pracovní síly pod správu děkanátu
2. Nová pracovní síla pro ekonomické oddělení
3. Akreditace řízení ke jmenování profesorem a habilitačních řízení na PřF UP
4. Žádost o rozšíření akreditace studijních oborů
5. Dofinancování projektů
6. Studijní záležitosti
7. Různé
1. Převod pracovní síly pod správu děkanátu
- Kolegium děkana bylo informováno a vzalo na vědomí, že pan Jan Klapal bude
převeden pod správu děkanátu (Velecký).
2. Nová pracovní síla pro ekonomické oddělení
- Tajemník fakulty Velecký informoval kolegium o potřebě nové pracovní síly na
ekonomickém oddělení, která kromě práce ekonomického úseku bude pověřena
dozorováním Sociálního fondu, na který má nárok každá katedra. Podklady na
Sociální fond pro každou katedru by měly být nachystány do konce ledna 2007
(Velecký).
3. Akreditace profesorských a habilitačních řízení
- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že akreditace řízení ke jemnování profesorem
a habilitačních řízení na PřF UP bude zařazeno do programu nejbližšího zasedání
Vědecké rady UP (Frébort).
4. Žádost o rozšíření akreditace
- Proděkan Frébort informoval kolegium, že na příštím zasedání Vědecké rady PřF, dne
7. března 2007 bude předložena žádost o rozšíření akreditace o studijní obor
Bioorganická chemie (bakalářské a navazující studium) v rámci studijního programu
Chemie.
5. Dofinancování projektů
- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že projekty z vnějších zdrojů je možné
dofinancovat z centrálních zdrojů fakulty do maximální výše 30% získané dotace,
maximálně však 300 tisíc na celou dobu řešení projektu. Dofinancování nad tento limit
si pak musí zajistit každé pracoviště. Prostředky na dofinancování však nelze použít na
mzdové prostředky, cestovné a služby.
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že katedry dodají přehled přidělených
financí všech projektů, které byly uvedeny jak v CEP tak i CEZ za minulý rok 2006.
Taktéž budou sděleny speciální požadavky od proděkanů, které musí být zahrnuty do
kalkulace financování jak z proděkanských tak i z děkanských prostředků (Opatrný).

6. Studijní záležitosti
- Kolegium děkana bylo informováno o změně skladby Studijního oddělení. Vedením
oddělení byla pověřena paní Dana Gronychová (kl. 4010), které v náplni práce zůstává
„Mobilita studentů a zahraniční studenti studující Ph.D“. Další změnou byl odchod
paní Kateřiny Mlčochové, která byla nahrazena paní Marcelou Vykydalovou, která
bude mít na starosti „Geografii a Geologii“.
- Kolegium děkana bylo rovněž informováno o aktuálním stavu informací o PGS ve
STAGu.
6. Různé
- Kolegium děkana bylo informováno o vydání nového Rozhodnutí Rektora UP, které
se týká Organizačních a řídících změn na Univerzitě Palackého.
- Kolegium děkana rovněž bylo informováno a srozuměno o navrhovaném Vnitřním
mzdovém předpisu UP.
- Kolegium děkana projednávalo vytvoření struktury vzájemné zastupitelnosti
vedoucích pracovníků a to jak na děkanátě tak i na katedrách (Ševčík).
- Zazněla informace o možnosti navrhnout kandidáta na získání Ceny města
Olomouce. Kolegium se jednomyslně shodlo na návrhu proděkanky Tesaříkové pro
udělení ceny prof. RNDr. Ing. Lubomíru Kubáčkovi, DrSc.
- Kolegium děkana bylo informováno o financování rekonstrukce FF, Křížkovského 10.
- Děkan Ševčík informoval o záměru UP vytvořit jednotný systém grafické úpravy
dokumentů, stylu, loga, znaku, což by odpovídalo firemní kultuře příslušející naší
univerzitě. Na rektorátní úrovni je tato věc pod patronací prorektora Dürra.
- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že doc. PhDr. et JUDr. Augustinu Palátovi, CSc.
a prof. Valeriji Michajlovičovi Mokienkovi, DrSc., bude udělen Čestný doktorát.
Za PřF se ceremonie zúčastní děkan Ševčík.
- Pan tajemník Velecký informoval kolegium o novém Zákoníku práce, kde mezi
nejaktuálnější patří navýšení hranice pro uzavření Dohody o provedení práce až na
150 hod. ročně.
- Kolegium děkana se zabývalo otázkou vytvoření systému hodnocení akadmických
pracovníků. Ten by měl přinést prvky moderního řízení a sloužit pro získávání
relevantních informací pracovníkům samotným (možnost srovnání), vedoucím
jednotlivých pracovišť i vedení fakulty. Funkční systém hodnocení bude podmínkou
získání certifikátu Quality management system, o nejž bude naše škola usilovat. Tuto
otázku bude děkan diskutovat nejprve při návštěvách jednotlivých kateder s jejich
vedoucími.
- Kolegium děkana bylo informováno o pracovní době a o úředních hodinách pracovišť.
- Kolegium děkana bylo informováno o Plese UP, který se koná 24. 2. 2007, o Koncertě
pro univerzitu, který se koná dne 9. 2. 2007 a o Plese PřF UP, který se koná 2. 3. 2007.

Příští kolegium 8. února 2007
Zapsala: D. Gronychová
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

