
Z Á P I S 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 4. 5. 2006 
 
Přítomni: děkan PřF,  proděkan Molnár, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, proděkanka 
     Tesaříková, tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, Ph.D., vedoucí  studijního odd. 
     Mgr. J. Sněhotová 
Omluven:  předseda AS PřF doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D. 
 
Program: 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
2. Projekty 
3. Evaluace výuky studenty 
4. Příprava rozpočtu UP 
5. Pracovní smlouvy a stravování zaměstnanců 
6. Z kolegia rektora a porady rektora UP s děkany fakult 
7. Jednání s jednotlivými obory a katedrami 
8. Různé 
 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
- Dne 5. 5. 2006 proběhne pracovní schůzka prorektora Weigla, proděkanky Tesaříkové 

a proděkana Fréborta o financování staveb a velkých oprav na PřF UP. Fakulta bude 
trvat na dodržení harmonogramu daného Dlouhodobým záměrem UP a jeho 
aktualizací na rok 2006 ve vztahu ke všem plánovaným výstavbám, úpravám 
a opravám. Problematiku závazku UP vůči úpravě laboratoří v areálu SLO projedná 
s prorektorem Weiglem prof. Hrabovský. 

- Na čtvrtek 11. 5. 2006 je plánována schůzka prorektora Weigla s Ing. Czmerem ze 
SMO za přítomnosti proděkana Fréborta a proděkanky Tesaříkové. Bude se jednat 
o koupi pozemků v areálu Holice. 

 

2. Projekty 
- Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o současném stavu projektů OPVaVaI. 

- Proděkan Molnár byl pověřen koordinací projektů 2. výzvy OP RLZ opatření 3.3.  

 

3. Evaluace výuky studenty 
- Kolegium děkana pověřilo proděkana Molnára zajištěním přístupu k evaluaci výuky 

studenty všem vyučujícím, kteří vyučují daný předmět, a ne jen garantům. 
- Vzhledem k výsledkům evaluace Kolegium děkana doporučilo na fakultě zavedení 

hospitací v hodinách (na přednáškách, cvičeních a seminářích). Systém hospitací 
navrhne proděkan Molnár. 

- Rovněž je potřeba zavést na všech katedrách tzv. Knihu evidence změn v rozvrhu, kde 
by se pečlivě zaznamenávaly všechny změny oproti platnému rozvrhu. Realizaci 
zajistí proděkan Molnár. 

 



4. Příprava rozpočtu UP 
- Kolegium děkana bylo seznámeno s tím, že AS UP schválil navržené rozdělení 

finančních prostředků na jednotky UP.  

- Je potřeba, aby akademické senáty fakult schválily své rozpočty. Na jejich základě pak 
bude zpracován rozpočet UP a předložen AS UP ke schválení.  

- Podklady pro sestavení rozpočtu je potřeba dodat rektorovi do 10. 5. 2006. Za PřF UP 
zajistí tajemník fakulty + děkan. Tajemník PřF připraví rozpočet PřF UP a zajistí jeho 
rozeslání  členům senátu fakulty. 

 

5. Pracovní smlouvy a stravování zaměstnanců 
- Na PřF UP bude snaha převést pracovní smlouvy u akademických pracovníků z doby 

neurčité na dobu určitou. U odborných asistentů a asistentů bude pracovní smlouva 
uzavírána na 3 roky, u docentů na 5 let. S profesory bude uzavřena pracovní smlouva 
na dobu neurčitou. Vedoucí kateder budou jmenováni na základě konkurzního řízení 
na dobu 3 let. 

- Děkan upozornil na nutnost vypracování podrobných popisů pracovních činností 
u všech zaměstnanců, a to ve třech vyhotoveních. Jedno obdrží zaměstnanec, druhé 
vedoucí oddělení a třetí bude založeno na osobním oddělení fakulty do složky 
zaměstnance. Tyto popisy pracovních činností vypracují na své pracovníky vedoucí 
oddělení. Formulář je zveřejněn na internetu. 

- Kolegium děkana má zájem umožnit zaměstnancům PřF možnost výběru mezi stravou 
v menze, stravenkami SORBI, případně i možnost oba typy stravy dle potřeby 
kombinovat (při zachování počtu odpracovaných dní v měsíci). Vyřešením tohoto 
problému byli pověřeni proděkan Frébort a tajemník fakulty. 

 

6. Z kolegia rektora a porady rektora UP s děkany fakult 
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že dne 2. 6. 2006 se v aule Právnické 

fakulty UP bude konat promoce doktorandů, docentů a emeritních profesorů. Za PřF 
UP byl na tuto akci delegován proděkan Opatrný. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se v současné době připravuje smlouva mezi 
UP a sdružením JSAF Jihlava, které spolu s Katedrou divadelních, filmových 
a mediálních studií FF bude v období 2007 – 2010 kompletně organizačně zajišťovat 
AFO. Tato smlouva má však zatím pro UP neakceptovatelné body.  

- Kolegium děkana bylo seznámeno s tím, že dne 10. 5. 2006 se ve velké zasedací 
místnosti RUP uskuteční projednání Dlouhodobého záměru UP na léta 2006-2010 za 
přítomnosti zástupců z MŠMT. Za PřF UP se jednání zúčastní děkan fakulty. 

- Kolegium děkana rovněž bylo informováno o tom, že letos došlo k naplánování 
promocí absolventů na čtyřech fakultách v jednom termínu. Takto vznikl na RUP 
problém se zajištěním insignií. Rektor požádal děkany fakult, aby v příštích letech 
v předstihu informovali kancléře UP o plánovaných termínech promocí, aby mohl 
promoce na fakultách zkoordinovat a zapsat do INISu. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že rektor spolu s prorektory plánují, že 
osobně navštíví jednotlivé fakulty UP. 



- Děkan Ševčík se na Kolegiu rektora dotázal na možnost posunutí termínu výplaty 
stipendií studentů k termínům výplat zaměstnanců. Kvestor sdělil, že je možné posun 
zařídit v září 2006. 

- Děkan Ševčík se na Kolegiu rektora rovněž dotázal na možnost využívání osobního 
automobilu zaměstnance na přesun z jednoho pracoviště na druhé v rámci Olomouce. 
Kvestor zaujal stanovisko, že pro tento účel nelze vystavit cestovní příkaz. Vyřešením 
problému byla pověřena prorektorka Lochmanová. Ta po konzultaci problému 
s doc. JUDr. M. Galvasem, CSc., specialistou na tuto problematiku, vzhledem 
k možným vážným komplikacím nedoporučila sepisovat žádné dodatky k pracovní 
smlouvě a v případě havárie a škody na zdraví věc řešit individuálně, až nastane, na 
základě vzniklé a doložené situace. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že prorektorka Ulrichová požádala celou 
akademickou obec, aby do 15. 5. 2006 podala návrhy na kandidáta na proslovení 
přednášky k poctě J. L. Fischera. Kolegium děkana rozhodlo, že PřF UP podpoří návrh 
LF UP na profesora Hanuše, bývalého absolventa PřF UP. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se Kolegium rektora mimo jiné zabývalo 
i otázkou excelence - výjimečnosti fakult. Děkani fakult byli pověřeni, aby vytipovali 
okruhy, ve kterých může být fakulta excelentní, a aby rovněž vytipovali významné 
absolventy své fakulty. Oba tyto návrhy je potřeba zaslat na RUP do 5. 5. 2006. Za 
PřF UP zajistí proděkan Opatrný.  

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že je na RUP připravena k vydání norma 
o poplatcích, vycházející z připomínek MŠMT. 

- Dále bylo Kolegium děkana informováno o připravovaných Operačních programech 
vzdělávání pro období 2007 – 2013. K této problematice se uskuteční dvě informační 
schůzky. Jedna 22. 5. 2006 v Praze a druhá 24. 5. 2006 v Brně. Za PřF se této schůzky 
v Brně zúčastní proděkan Opatrný. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se připravuje zřízení nové fakulty UP 
(zdravotní, či zdravotnické). 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že Právnická fakulta UP bude zajišťovat 
servis, který povede k ochraně duševního vlastnictví a patentů na UP. Garancí byl 
pověřen prof. Telec z Právnické fakulty UP. 

 
7. Jednání s jednotlivými obory a katedrami  
- Kolegium děkana bylo informováno o dalším kole připravovaných jednání vedení 

fakulty s vedoucími a zástupci kateder. Je plánováno, že jednání budou probíhat na 
jednotlivých katedrách a budou zahájena v červnu 2006. 

- Na programu bude čerpání finančních prostředků, kvalifikační růst akademických 
pracovníků, pedagogické záležitosti (zejména kvalita výuky), úroveň vědy a výzkumu 
v rámci katedry a další témata. 

 

8. Různé 
- Ve dnech 29. 6. až 3. 7. 2006 se budou konat promoce našich absolventů bakalářských 

a magisterských studijních oborů v aule Filozofické fakulty UP. 29. 6. a 30. 6. 2006 se 
promocí zúčastní proděkan Opatrný a děkan, dne 3. 7. 2006 se promocí zúčastní 
proděkan Molnár a proděkanka Tesaříková. 



- Dne 10. 5. 2006 se bude konat Vědecká rada PřF UP. Vzhledem k nepřítomnosti 
děkana byl vedením VR PřF UP pověřen proděkan Frébort. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že na 9. 5. 2006 od 15,00 hodin rektor UP 
vyhlásil Rektorské volno v úmyslu podpořit studentskou slavnost Majáles 2006 
a umožnit tak studentům účast na ni. 

- Kolegium děkana rozhodlo, že předsedou všech konkurzů na obsazení míst na PřF UP 
bude některý z proděkanů.  

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že 3. 5. 2006 proběhla přátelská beseda 
zaměstnanců s vedením fakulty. Tato beseda nesla název „Vadí, nevadí“. 

- Vzhledem k narůstajícímu počtu studentů Kolegium děkana schválilo rozšíření 
studijního oddělení fakulty o jednu pracovnici, která bude zajišťovat agendu studentů 
bakalářského a magisterského studia. 

- Kolegium děkana rovněž zvažuje přijetí pracovnice do Profesně poradenského centra, 
která by se zabývala mimo jiné zajišťováním nabídek uplatnění a monitoringem 
skutečného uplatnění našich absolventů. Půjde o jakési vtažení fakulty a jejich 
absolventů do praxe. 

- Kolegium děkana rozhodlo, že poplatky za program celoživotního vzdělávání 
rozšiřujícího studia Učitelství matematiky pro SŠ a Učitelství výpočetní techniky pro 
SŠ budou pro akad. rok 2006/07 vybírány ve výši 6 000,- Kč za celý akademický rok. 
Stejný poplatek bude vybírán i za doplňující studium pro získání pedagogické 
způsobilosti (program celoživotního vzdělávání), pokud nepůjde o souběžné studium. 
U souběžného studia tento poplatek vybírán nebude. 

- Kolegium děkana pověřilo proděkana Fréborta zpracováním připomínek 
k informačním systémům (připomínky k INISU, Portálu,...). Dále byl proděkan 
Frébort požádán o zajištění zavedení možnosti opravy překlepů v cestovních 
příkazech, o zajištění možnosti přístupu k Intranetu i z míst mimo UP, o zajištění  
propojení evidence čerpání stravy v menze a čerpání stravy prostřednictvím SORBI 
stravenek, ...Zmíněné připomínky budou předány, příp. projednány s CVT. 

- Kolegium děkana pověřilo předsedu AS PřF UP zajištěním schválení Výroční zprávy 
PřF UP za rok 2005 per rollam AS PřF UP. 

- Kolegium děkana pověřilo tajemníka fakulty zorganizováním převedení veškeré 
agendy zahraničních cestovních příkazů od 1. 7. 2006 na ekonomické oddělení 
fakulty. 

- Kolegium děkana pověřilo tajemníka fakulty zorganizováním workshopu na téma 
„Systém objednávek na PřF UP v Olomouci“. 

- Kolegium děkana požaduje, aby všechny podklady a informace z jednání s kvestorem 
(využití sociálního fondu, ...) a všemi ostatními funkcionáři RUP byly zaslány všem 
členům Kolegia děkana. Zajištěním tohoto požadavku byl pověřen tajemník fakulty.  

- Dne 17. 5. 2006 bude na UP Sportovní den, na který rektor uděluje Rektorské volno. 
Během něho nebude na UP probíhat výuka a všichni studenti i zaměstnanci se mohou 
zúčastnit nejrůznějších sportovních akcí, které budou na UP pořádány. 

 
Příští kolegium: předběžně 8. 6. 2006 v 10,30 hodin 
Zapsala: J. Sněhotová                                           prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

                      děkan 


