
Z Á P I S 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 6. 4. 2006 
 
Přítomni: děkan PřF,  proděkan Molnár, proděkan Frébort, proděkan Opatrný, proděkanka 
     Tesaříková, předseda AS PřF doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., vedoucí  studijního odd. 
     Mgr. J. Sněhotová 
Omluven:  tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, Ph.D. 

Program: 
1. Povodně 
2. Výstavba fakulty na Envelopě 
3. Přijímací řízení 
4. Evaluace výuky studenty 
5. Financování na PřF UP 
6. Sociální stipendia 
7. Z kolegia rektora a porady rektora UP s děkany fakult 
8. Jednání s jednotlivými obory a katedrami 
9. Systém sekretářek 
10. Zveřejňování diplomových, bakalářských, rigorózních a disertačních prací 
11. Různé 

 
1. Povodně 
- Proděkan Frébort seznámil Kolegium děkana s průběhem povodní v areálu Holice 

a nastínil oblasti, ve kterých povodně způsobily největší škody. V budovách A, B, C 
byly zatopeny sklepy a v budově C byla poškozena tepelná výměníková stanice a díky 
tomu byla přerušena dodávka tepla a teplé vody v celém areálu. Bylo konstatováno, že 
zatopení sklepních prostor bylo způsobeno průsakem. 

- Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o zpracování Opatření k řešení 
povodňové situace v areálu PřF UP v Holici a informoval ho, že vydal s okamžitou 
platností zákaz všem pracovníkům PřF UP a dalším zúčastněným vstupovat do 
zatopených prostor a manipulovat se zatopenými předměty. 

- Děkan fakulty poděkoval proděkanu Frébortovi za obětavý přístup při řešení 
povodňové situace a organizaci odstranění následků povodní. Zároveň požádal 
proděkana Fréborta o vyčíslení škod a návrh možné prevence před povodněmi, aby se 
situace nezopakovala. 

- Kolegium děkana rozhodlo, že elektrické rozvody a tepelná výměníková stanice budou 
přemístěny ze sklepních prostor na povrch. 

- Děkan fakulty navrhl rektorovi UP, aby UP požádala MŠMT o finanční prostředky na 
krytí ztrát, způsobených povodní. 

2. Výstavba fakulty na Envelopě  
- Dne 14. 3. 2006 v zasedací místnosti prorektorů UP za účasti prof. Weigla, doc. 

Tesaříkové, prof. Ševčíka, prof. Fréborta, Dr. Veleckého, kvestora a  Ing. Grena 
proběhlo jednání o výstavbě fakulty na Envelopě. 



- Děkan fakulty požádal prorektora Weigla o doplnění 3 bodů do zápisu z jednání ze 
 dne 14. 3. 2006. Jednalo se o:  a) požadavek vypracování přehledu podrobného 
 čerpání finančních nákladů spojených s Ateliérem M1,  
      b) konstatování, že Ateliér M1 Praha byl 
 jednostranně (bez konzultace s PřF UP) osloven Rektorátem UP s žádostí 
 o vypracování návrhů interiérů v nové fakultě,   
      c) odpověď kvestora na otázku, zda navýšení 
 nákladů na výstavbu PřF UP o cca 300 mil. Kč má nějaký vztah na financování 
 výstavby Teoretických ústavů LF UP. 

3. Přijímací řízení 
- Děkan fakulty vyjádřil svou spokojenost s prací studijního oddělení, s brzkým 

zpracováním došlých přihlášek. Ve stanoveném termínu fakulta obdržela 3 462 
přihlášky, z toho 1 469 bylo podáno též elektronickou formou. Děkan požádal studijní 
oddělení o sestavení harmonogramu přijímacích zkoušek na PřF UP tak, aby se 
přijímací zkoušky uchazečům o studium na naší fakultě termínově nekryly. 

- Rovněž bylo konstatováno, že Kolegium děkana nemá připomínky k rámcovému 
harmonogramu přijímacího řízení na UP, zpracovanému Rektorátem UP. 

4. Evaluace výuky studenty 
- Kolegium děkana zhodnotilo tuto akci jako přínosnou a vyjádřilo svůj dík hlavnímu 

organizátorovi akce proděkanu Molnárovi a dále pak i celé studentské organizaci 
POSPOL, která tuto akci podporovala a mezi studenty na PřF UP propagovala. 

- Kolegium děkana se rozhodlo výsledky evaluace zveřejnit. Toto zajistí proděkan 
Molnár. 

5. Financování na PřF UP 
- Kolegium děkana s potěšením vzalo na vědomí hospodářský výsledek fakulty za 

minulý rok (cca 9,5 mil. Kč). 

- Děkan poděkoval kvestorovi UP za zpracování hospodářských výsledků UP a jejich 
součástí (dani podléhá na PřF jen cca 688 tis. Kč). 

- Dne 19. 4. 2006 v 15,00 hodin se bude konat zasedání AS PřF UP. Na programu bude 
mimo jiné projednání návrhu dělení finančních prostředků PřF UP na rok 2006.  

6. Sociální stipendia 
- Byla zveřejněna vyhláška a podrobné informace pro studenty, týkající se podávání 

žádostí o sociální stipendia. Studenti si o toto stipendium mohou žádat od 5. 4. do 
12. 4. 2006 přes webovou aplikaci vyplněním elektronického formuláře a doložením 
potvrzení o pobírání přídavku na dítě ve zvýšené výměře na studijním oddělení 
fakulty, které splnění podmínek pro udělení sociálního stipendia do STAGu potvrdí. 

7. Z kolegia rektora a porady rektora UP s děkany fakult 
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že v říjnu 2006 bude organizací AFO 

naposled pověřen PhDr. Rostislav Hladký. V období 2007 – 2010 bude AFO 
kompletně organizačně zajišťovat Katedra divadelních, filmových a mediálních studií 
FF UP (Mgr. Petr Bilík) a sdružení JSAF Jihlava (Mgr. Marek Hovorka). 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že prorektorka Ulrichová požádala děkany 
fakult o doplnění následujících údajů u členů VR fakulty a VR UP: 



a) U interních členů o doplnění přehledu nejvýznamnějších tvůrčích 
a publikačních aktivit za poslední tři roky. 

b) U externích členů o doplnění tří nejvýznamnějších tvůrčích nebo 
publikačních aktivit. 

 Důvodem pro tento požadavek je skutečnost, že Akreditační komise MŠMT při 
 schvalování akreditací habilitačních a profesorských řízení tyto údaje požaduje. Pro 
 členy VR fakulty doplnění požadovaných údajů zajistí děkan fakulty. 

- Kolegium děkana bylo rovněž seznámeno s tím, že dne 22. 3. 2006 proběhla 
mimořádná porada k financování na UP. Všichni přítomní obdrželi podklady (tabulky) 
s tím, že podrobný komentář k nim bude dodán kvestorem dodatečně. Problémem je 
Specifický výzkum, kdy při projednání přepočtu koeficientů příspěvku na tento 
výzkum vznikla nesrovnalost ve výši prostředků pro PřF UP. Tato situace vznikla 
nepřijetím projektu, na němž se podílela PřF, LF a FTK. Děkan PřF navrhl děkanům 
LF a FTK, aby byla svolána schůzka, na které by se vzniklý problém vyřešil.  

 Předmětem jednání této porady bylo též financování IC UP, harmonogram 
 stavebních prací a velkých oprav, byla zmíněna i problematika dotace na ubytování 
 a stravování studentů (ubytovací stipendium), problematika zákonem nově 
 zavedeného sociálního stipendia, … 

- Prorektorka Ulrichová sdělila, že je potvrzen termín 16. 5. 2006 pro prezentaci UP 
v Bruselu. Program je připraven. Akci za PřF UP garantuje proděkan Opatrný. 

- Prorektorka Lochmanová požádala děkany fakult o zaslání informací o aktuální 
organizaci Děkanátu fakulty Ing. Antonínu Zatloukalovi, aby mohl aktualizovat 
organigram v ARIS. Zajistil děkan. 

- Prorektor Weigl požádal děkany fakult o sdělení, kdo z jejich fakult bude jeho 
spolupracovníkem v oblasti výstavby a rozvoje. Za PřF je spoluprací ve zmíněné 
oblasti pověřena proděkanka Tesaříková (za výstavbu fakulty na Envelopě) a proděkan 
Frébort (za areál Holice). 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že je potřeba do 11. 4. 2006 zaslat 
připomínky k informačním systémům a zabezpečení jejich funkčnosti, služeb CVT 
atd. k rukám prorektora Chrásky. Za PřF UP připomínky z jednotlivých pracovišť 
posbírá a prorektoru Chráskovi zašle proděkan Frébort. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že byla ustavena dozorčí rada CVT. Za PřF UP je 
členem tajemník fakulty. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že Ekonomická komise UP po projednání 
doporučuje AS UP schválit předložený rozpočet UP.  

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že připravované Kolegium rektora dne 19. 4. 2006 
se bude zabývat otázkou excelence - výjimečnosti fakult. Na podporu těchto excelencí 
hodlá rektor využít část svého fondu. Proděkani PřF UP zváží oblasti excelentnosti 
PřF UP (excelentní činnosti, osoby,..) a své návrhy do 18. 4. 2006 předají proděkanu 
Opatrnému. 

- Kancléř UP požádal děkany fakult, aby zajistili kontrolu anglických překladů názvů 
fakult v příloze Statutu UP. Za PřF zajistí proděkan Frébort. 

- Kolegium děkana obdrželo kopii dopisu náměstka MŠMT Koláře, který v něm podal 
výklad k úhradám za zápis, za promoci, … S okamžitou platností Kolegium děkana 
rozhodlo, že na PřF UP se pozastavuje jakékoli vybírání zavedených poplatků 
v souvislosti se studiem studentů s výjimkou poplatků podle § 58 Zákona 



č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a poplatku za promoce absolventů.  Kolegium 
děkana rovněž s okamžitou platností pozastavuje vybírání poplatků za vydávání 
osvědčení o právu užívat akademický titul „Mgr.“ 

 

8. Jednání s jednotlivými obory a katedrami  
-  Kolegium děkana bylo informováno o připravovaných jednáních vedení fakulty 
 s předsedy VPRO a vedoucími kateder. Jednání budou probíhat v pracovně děkana 
 podle následujícího harmonogramu:  obor Biologie   – 11.4.2006 ve 13,30 hodin 
      obor Vědy o Zemi  – 11.4.2006 v 15,00 hodin 
      obor Matematika  – 12.4.2006 v 8,00 hodin 
       obor Fyzika   – 12.4.2006 v 9,30 hodin 
      obor Chemie   – 12.4.2006 ve 13,30 hodin 
 Na programu bude rozpočet fakulty, úloha sekretářek, pedagogické záležitosti,                        

akreditace, kvalifikační růst na oboru, věda a výzkum a výhledy v rámci oboru. 

9. Systém sekretářek 
- Kolegium děkana bylo informováno o vytvoření tzv. systému sekretářek. Jde o to, že 

sekretářky budou pracovat jako zprostředkovatelky administrativní agendy mezi 
katedrou a Děkanátem PřF UP. Jejich úkolem bude shromažďovat a hromadně jednou 
denně vyřizovat požadavky členů své katedry na Děkanátě fakulty ve stanovených 
úředních hodinách (denně v době od 9 do 10 hodin a od 14 do 15 hodin). Jejich 
povinností bude tyto úřední hodiny dodržovat. 

- Dalším úkolem sekretářek bude dbát na včasnost plnění termínovaných úkolů 
zadaných katedře Děkanátem PřF UP.  

- Sekretářka katedry bude zajišťovat průběžné a včasné zadávání diplomových 
a bakalářských prací a studijních výsledků studentů do databáze STAG.  

10. Zveřejňování diplomových, bakalářských, rigorózních a disertačních prací  
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že dne 27. 3. 2006 proběhlo na RUP 

jednání věnované informačním technologiím (za PřF UP se ho zúčastnil děkan 
a proděkan Molnár). Na programu bylo mimo jiné i řešení povinnosti vysoké školy 
zveřejňovat závěrečné práce. Tuto problematiku řeší na UP Rozvojový projekt, jehož 
řešitelem je za UP PhDr. Hladký a spoluřešiteli jsou dva zástupci z každé fakulty. Za 
PřF UP je to proděkan Molnár a vedoucí studijního oddělení. 

- Dne 28. 3. 2006 proběhla schůzka řešitelů Rozvojového projektu, kteří analyzovali 
situaci. Bylo dohodnuto, že do konce dubna 2006 zašlou jednotlivé fakulty Dr. 
Hladkému podrobný popis praktik, jak u nich probíhá archivace a zveřejňování 
diplomových, bakalářských, rigorózních a disertačních prací. 

11. Různé 
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že opět nejsou posunuty termíny výplat 

stipendií studentů do výplatních termínů mezd. Děkan uvedl, že o této problematice již 
v minulosti jednal s kvestorem UP a sladění termínů mu bylo přislíbeno. 

- Děkan fakulty požádal proděkana Fréborta o zajištění kontroly a sladění názvů kateder 
PřF UP na webu. Rovněž požádal proděkana Opatrného o úpravu webových informací 
v oblasti vědy a výzkumu. 

- Kolegium děkana zvážilo dát svým zaměstnancům možnost výběru mezi stravou 
v menze a stravenkami SORBI. Rozhodlo, že si zaměstnanci budou moci vybrat, jakou 



formou se chtějí stravovat. Bude možná i kombinace stravy v menze a stravenek 
SORBI. Toto zajistí tajemník fakulty a pečlivou evidenci odběru obědů povedou 
sekretářky pracovišť. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že s platností novely VŠ zákona je potřeba zajistit 
zřízení úřední desky fakulty nejen v elektronické, ale i v hmotné podobě, a to na 
nepřetržitě veřejně přístupném místě. V současné době je potřeba zvážit její realizaci, 
toto téma bude řešeno na příštím kolegiu. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že za PřF UP bylo podáno 37 projektů 
GAČR. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že akreditace habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na naší fakultě s výjimkou biologických oborů končí v roce 
2007. Je potřeba připravit prodloužení akreditace. Zajistí proděkan Frébort. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že byl zpracován Rozvojový projekt 
s názvem „Motivační programy pro získávání nadaných studentů pro studium 
přírodovědných oborů na UP v Olomouci.“ Do tohoto modulárního projektu jsou 
zapojeny LF, FTK, PřF a AFO. 

- Kolegium děkana doporučilo děkanovi fakulty vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení 
na obory, kde v rámci 1. kola nebyla naplněna kapacita. Jde o vybrané bakalářské 
studijní obory. 

- Kolegiu děkana byl předložen dotaz, zda absolvent magisterského studia učitelství 
matematiky a biologie může konat rigorózní zkoušku z ekologie. Doc. Opatrný celou 
záležitost ověřoval na MŠMT u Dr. Smrčky a obdržel jeho stanovisko, že to možné je, 
protože § 46 odst. 5 Zákona o VŠ říká, že absolvent může vykonat rigorózní zkoušku 
v téže oblasti studia. Oblast studia dle sdělení Dr. Smrčky má širší význam než 
studijní program. Pro naši fakultu přicházejí v úvahu dvě oblasti definované zákonem 
– oblast přírodních věd a oblast pedagogických věd. Pokud uchazeč absolvoval např. 
magisterský studijní program studijní obor Učitelství biologie pro SŠ, může skládat 
rigorózní zkoušku v jedné z těchto dvou oblastí. Z právního hlediska dle sdělení Dr. 
Smrčky nic nebrání tomu, aby tento absolvent skládal rigorózní zkoušku např. 
z geografie, či ekologie. 

- Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí, že proběhnou následující akce: 
a) 3. 5. 2006  v 15,00 hodin Vadí nevadí – beseda zaměstnanců s vedením fakulty 
b) 20. 6. 2006 LEPOSPOS – letní posemestrální setkání zaměstnanců fakulty 
c) 23. 6. 2006 – Jarmark chemie, fyziky a matematiky  
d) 20. 9. 2006 Akademický den UP – pro 1. ročníky bude dopoledne zorganizována 

Imatrikulaci (zajistí studijní oddělení), odpoledne budou probíhat na katedrách setkání 
kreditových poradců a garantů studia se studenty 1. ročníku – budou organizovat 
katedry 

 
 
Příští kolegium: předběžně čtvrtek 4. 5. 2006 v 11,00 hodin 
 
Zapsala: J. Sněhotová     

 
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

         děkan 


