ZÁPIS
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 2. 3. 2006
Přítomni: děkan PřF, proděkan Molnár, proděkan Frébort, proděkanka Tesaříková, předseda
AS PřF doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, Ph.D.,
vedoucí studijního odd. Mgr. J. Sněhotová
Omluven: proděkan Opatrný
Program:
1. Projekty
2. Výstavba fakulty na Envelopě
3. Výroční zpráva PřF UP
4. Zasedání AS fakulty
5. Sociální stipendia
6. Z porady rektora UP s děkany fakult
7. Centrum pedagogického vzdělávání
8. Různé
1. Projekty
Národní program výzkumu II
Byly podány 4 projekty:
- Dr. L. Kvítek – Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci
pro vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických,
fyzikálních a chemických.
- prof. B. Šarapatka – Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj
biodiverzity.
- Dr. I. Smolová – Mediální podpora zapojení žen do výzkumu na UP v Olomouci se
zaměřením na přírodovědné obory.
- prof. J. Ševčík – Mediální zdůraznění potřeb vědy a perspektiv studia exaktních oborů.
Rozvojové projekty
- Transformace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
s ohledem na mezinárodní oborové standardy - za PřF bude koordinovat proděkan Molnár
(nutno připravit podrobné čerpání pro děkanát, svolá schůzku s koordinátory na oborech
a dohodne vše potřebné – postup transformace, čerpání přidělených peněz).
- Posílení experimentální výuky geologie (z přidělených peněz bude zakoupen laboratorní
spektrometr GR-320 LAB)
- Dodatek k Vyhlášení rozvojových programů na rok 2006 – pilotní rozvojový program na
podporu zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických a přírodovědných
oborů. Uzávěrka 31. 3. 2006 – zadministruje děkan.
Výzkumné záměry se zahájením v roce 2007
- doc. M. Rulík: Analýza mechanismů řídících a ovlivňujících variabilitu populací
a společenstev organismů na různých taxonomických a časoprostorových úrovních.
Návrhy projektů UP v rámci Operačního programu výzkumu, vývoje a inovace
Za PřF UP byly podány dva středně velké projekty
- Centrum regionu Haná pro biotechnologický výzkum (proděkan Frébort)

- Centrum pro měřící technologie a výzkum nových materiálů (proděkan Opatrný)
a za UP jeden velký projekt
- Centrum pro pokročilé technologie (administrovaný prorektorkou Ulrichovou, za PřF UP je
garantován prof. Ševčíkem, prof. Frébortem a doc. Opatrným)
2. Výstavba fakulty na Envelopě
-

Schůzka, na níž budou projednávány otázky výstavby nové fakulty, se bude konat
14. 3. 2006 ve 14.00 hod v zasedací místnosti prorektorů. Zúčastní se jí prof. Weigl,
doc. Tesaříková, prof. Ševčík, prof. Frébort, Dr. Velecký, kvestor a Ing. Gren.
Je potřeba svolat schůzku prof. Weigla s proděkanem Frébortem ohledně pozemků,
které je potřeba získat od města. Bylo by vhodné, aby se schůzka konala 14. 3. 2006
od 13.30 hod. (Schůzku svolá proděkan Frébort.)

3. Výroční zpráva PřF UP
-

Kolegium děkana vzalo na vědomí, že je potřeba vypracovat Výroční zprávu za PřF
UP. Její vypracování bude koordinovat děkan, podílet na ní se budou proděkani podle
svých rezortů. Termín zpracování a předání na RUP je 15. 4. 2006.

4. Zasedání AS fakulty
-

Dne 29. 3. 2006 ve 13,00 hodin se bude konat zasedání AS PřF UP. Na programu
bude mimo jiné dělení dotace, financování botanické zahrady, … Algoritmus dělení
peněz na obory s ohledem na jejich pedagogickou činnost připraví tajemník fakulty.
Algoritmus dělení peněz s ohledem na vědeckou aktivitu připraví děkan.

5. Sociální stipendia
-

Je potřeba připravit vyhlášku pro studenty, kterých se to týká, aby si podali žádosti
o přiznání sociálního stipendia (nutno k ní přiložit potvrzení ze SSZ). Jmenovitý
seznam studentů je pak nutno předat prorektoru Chráskovi, který počty studentů
s nárokem na sociální stipendium za celou UP nahlásí MŠMT. (Zajistí proděkan
Molnár.)

6. Z porady rektora UP s děkany fakult
-

Průběh oslav 60. výročí založení UP byl rektorem UP zhodnocen kladně.

-

Kolegium děkana bylo informováno o stížnostech na to, že možnost hodnocení výuky
studenty byla na webu otevřena o 4 dny později, než bylo oznámeno. Ředitel CVT se
na poradě pokusil celou záležitost objasnit a přijal za pozdní otevření evaluace
zodpovědnost.

-

CVT provádí na Portále UP revizi úloh. Přeprogramování se provádí v rámci
rozvojového projektu. Požadavky na ekonomickou část bude CVT řešit s kvestorem
UP a tajemníky fakult. Pokud jde o studijní oblast, řeší ji CVT s pror. Chráskou.
(tajemník fakulty byl děkanem pověřen zjistit u Dr. Zedníka informace o modulu
„stipendia“)

-

Kolegium děkana vzalo na vědomí, že rektor UP projednal s Ing. Kvasničkovou a Dr.
Roglem, aby zajistili centrální zasílání informací o změnách v údajích o studentech na
ČSSZ. Jednotlivé fakulty musí zajistit udržování aktuálního stavu matriky. (Za PřF UP
za udržování aktuálního stavu matriky zodpovídá proděkan Molnár, udržování matriky
koordinuje J. Sněhotová.)

-

Kolegium děkana bylo rovněž informováno o požadavku prorektorky Ulrichové, aby
děkani fakult zasílali podklady pro profesorská řízení elektronicky. (Za PřF UP zajistí
proděkan Opatrný.)

-

Kolegium děkana bylo informováno o tom, že na MŠMT byla za UP odeslána žádost
o prodloužení akreditací. Rovněž bylo informováno o kritických připomínkách děkana
PřF UP na to, že nebylo možno korigovat předložené materiály, protože nebyl
stanoven v předstihu vnitřní termín pro podání žádostí jednotlivých fakult
o prodloužení akreditací.

-

Děkan Ševčík informoval Kolegium děkana, že požádal rektora o vytvoření algoritmu
odpovědnosti. Pochybení či nedodržení termínu by mělo mít jasný důsledek. (Naše
fakulta má problémy s liknavostí pracovníků na RUP – evaluace výuky studenty,
prodloužení akreditací na deset let, akreditace Učitelství ochrany životního prostředí
pro SŠ, akreditace Učitelství geologie pro SŠ, …)

7. Centrum pedagogického vzdělávání (CPV)
-

Kolegium děkana bylo informováno o vytvoření Centra pedagogického vzdělávání na
PřF UP, jehož náplní je mimo jiné i organizace pedagogických praxí studentů PřF UP,
garance společného základu kombinací bakalářského a magisterského studia, garance
pedagogicko-psychologických předmětů postgraduálního studia oborů Didaktika
matematiky a Didaktika fyziky, spolupráce se školskou praxí v oblasti působnosti UP.

-

Vedoucí CPV bude jmenována prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., tajemníkem
CPV bude doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

8. Různé
-

Dne 14. 3. 2006 ve 13.00 hodin proběhne na AVC fotografování akademických
funkcionářů (dohodnuto s ředitelkou AVC Pilátovou). Fotografování studijních
referentek proběhne na fakultě v týdnu od 13. 3. 2006.

-

Kolegium děkana bylo informováno, že pro každého z proděkanů byl zřízen tzv. SPP
prvek ve výši 20.000,- Kč na pokrytí běžných nákladů. Tento prvek bude zřízen též
pro Centrum pedagogického vzdělávání.

-

Kolegium děkana s politováním vzalo na vědomí skutečnost, že dne 28. 2. 2006
zemřel RNDr. Václav Hajn, CSc. (člen katedry zoologie a antropologie ) a rozhodlo,
že vhledem k tomu, že Dr. Hajn nemá žádnou blízkou rodinu, pohřeb zajistí fakulta na
vlastní náklady.

-

Od 13. 3. 2006 je potřeba na celé fakultě používat jednotný formulář pro Dohody
o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti. Tento jednotný formulář bude platit
od 20. 3. 2006. Je potřeba, aby při sestavení těchto dohod nedocházelo u jednotlivých
osob k souběhu termínů. (Zajistí tajemník fakulty.)

-

Kolegium děkana rozhodlo, že konečným termínem pro provedení preventivních
prohlídek zaměstnanců fakulty bude 14. 4. 2006. Za splnění tohoto úkolu zodpovídají
vedoucí pracovišť, kontrolu splnění provede osobní oddělení. V případě nesplnění
bude uskutečněn finanční postih. (Tato informace bude vedoucím kateder předána
prostřednictvím e-mailu od děkana.)

-

Od 1. 3. 2006 dojde na UP k úpravě mezd podle nových mzdových tabulek. Vedoucí
kateder mohou do 20. 3. 2006 děkanovi fakulty zaslat své návrhy na úpravu mzdového
ohodnocení zaměstnanců svých pracovišť. (Tato informace bude vedoucím kateder
předána prostřednictvím e-mailu od děkana.)

-

Kolegium děkana bylo upozorněno na stanovisko právního oddělení UP, že u všech
zakázek nad 40.000,- Kč do 2 mil. Kč musí být dle § 6, odst. 3, zákona 40/2004 Sb.
postupováno nediskriminačním způsobem. Znamená to, že má být vyžádáno alespoň
5 nabídek a pokud není tolik firem, které mohou nabídky předložit, je nutno oslovit
všechny firmy, které tuto možnost mají. (Tato informace bude vedoucím kateder
předána prostřednictvím „pátečníku“.)

-

Děkan fakulty pověřil proděkana Molnára zajištěním jmenování členů disciplinární
komise PřF UP. Předsedou této komise bude jmenován proděkan Molnár.

-

Kolegium děkana bylo upozorněno na nutnost provést úpravy ve Statutu PřF UP (např.
čl. 12, odst. 4) v souladu s novelou vysokoškolského zákona.

-

Od 20. 3. 2006 budou na fakultě probíhat jednání vedení fakulty s představiteli
jednotlivých kateder. Proto je potřeba, aby si každý z proděkanů připravil podklady
pro tato jednání a zaslal je děkanovi fakulty.

-

Na PřF UP bude zahájen 4letý projekt na výuku cizích jazyků (převážně angličtiny)
pro akademické pracovníky a THP (sekretářky pracovišť, ekonomické a studijní
oddělení). Cílem je dosáhnutí definované úrovně znalostí.

-

Rovněž bude snaha o zlepšení počítačové gramotnosti THP (sekretářek pracovišť,
ekonomického a studijního oddělení) formou individuálních školení během
zkouškového období. (Zajistí vedoucí katedry informatiky.)

-

Kolegium děkana rozhodlo, že od 1. 9. 2006 přebere ekonomické oddělení fakulty
realizaci výběru poplatků za studium (podle § 58 vysokoškolského zákona) včetně
předepisování těchto poplatků.

-

Děkan fakulty bude během jarních prázdnin čerpat dovolenou. Zastupováním v době
své nepřítomnosti pověřil proděkana Molnára.

-

Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o požadavku doc. Touška (vedoucího
katedry geografie), doc. Voženílka (vedoucího katedry geoinformatiky) a Dr.
Dolníčka (člena katedry geologie) na změny ve studijních plánech dvouoborového
(učitelského) studia oboru Geografie, bakalářského studia oboru Geografiegeoinformatika, navazujícího magisterského studia oboru Geografie-aplikovaná
geoinformatika a dvouoborového (učitelského) studia oboru Geologie a ochrana ŽP.
Proděkan Frébort doporučil připravit nové podklady pro novou akreditaci tak, aby
byly sladěny všechny obory Věd o Zemi. Za tímto účelem děkan fakulty svolá další
schůzku, kde bude upřesněn další postup v této záležitosti.

Příští kolegium: předběžně 6. 4. 2006 v 11,00 hodin
Zapsala: J. Sněhotová

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

