
Z Á P I S 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 8. 6. 2006 
 
Přítomni: děkan PřF,  proděkan Frébort, proděkan Opatrný, tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, 
     Ph.D., vedoucí  studijního odd. Mgr. J. Sněhotová 
Omluveni:  proděkan Molnár, proděkanka Tesaříková, předseda AS PřF doc. RNDr. M. 
        Rulík, Ph.D.  
 
Program: 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
2. Projekty 
3. Evaluace výuky  
4. Příprava rozpočtu UP 
5. Aktualizace Dlouhodobého záměru  
6. Popisy pracovních činností a stravování zaměstnanců 
7. Pracovní jednání vedení UP a vedení Přírodovědecké fakulty UP 
8. Z kolegia rektora a porady rektora UP s děkany fakult 
9. Jednání s jednotlivými obory a katedrami 
10. Zastupování děkana o prázdninách 
11. Různé 

 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
- Na základě vyhlášené veřejné soutěže na zhotovitele stavby nové Přírodovědecké 

fakulty UP na Envelopě proběhlo 7. 6. 2006 tzv. otevírání obálek. Bylo předloženo 
6 návrhů. Dne 21. 6. 2006 proběhne na RUP jednání, na kterém bude z předložených 
nabídek vybrána ta nejoptimálnější. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že dne 18. 5. 2006 proběhla porada Komise 
prorektora pro výstavbu a rozvoj, které se za PřF UP zúčastnila proděkanka 
Tesaříková. Ze závěrů tohoto jednání, týkajících se PřF UP, bylo uvedeno, že:  

a) je potřeba pokračovat v jednáních s projektanty a architekty 
o interiérech a opláštění nové budovy PřF UP 

b) bude s kvestorem UP projednán jeho příslib řešení předpokládaného 
finančního deficitu při výstavbě nové PřF UP (cca 80 – 100 mil. Kč) 

c) PřF UP se zavazuje k úhradě finančních nákladů na rekonstrukci 
a dostavbu SLO, pokud přesáhnou částku 5 mil. Kč. Předpokládá se, 
že dostavba SLO bude dokončena do listopadu 2006. 

d) PřF UP se zavazuje k úhradě finanční částky převyšující částku 
370  tis. Kč při úpravě terénu po likvidaci skleníků v areálu PřF UP 
v Holici 

e) na rekonstrukci zateplení budovy PřF UP v Holici proběhne výběrové 
řízení a v I. etapě budou práce ve vnitřních prostorách dokončeny 
pravděpodobně do 15. 9. 2006 

f) dokud nebude vyřešena otázka způsobu krytí celé částky pro 
rekonstrukci výdejny jídla a informačního centra v Holici, prorektor 
Weigl nesouhlasí se zahájením realizace této rekonstrukce 



- Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o schůzce se Stavoprojektem, na níž 
se jednalo o vizi realizace rozšíření výukových prostor v Holici. 

- Proděkan Frébort rovněž informoval Kolegium děkana o připravované schůzce 
s náměstkem SMO Ing. Czmerem, která proběhne dne 12. 6. 2006 a bude se jednat 
o možnosti pokud možno bezúplatného získání pozemků v Holici. 

 

2. Projekty 
- Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o problematice projektů OP VaVpI. 
- Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí informační materiál, týkající se výsledků 

2. výzvy Opatření 3.2 OPRLZ (operačního programu Rozvoje lidských zdrojů) – 
Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje. PřF UP získala celkem 6 projektů. 

- Kolegium děkana pověřilo proděkana Molnára zajištěním úzké koordinace projektů, 
které souvisí s výukou studentů (doškolovací kurzy, projekty OPRLZ, FRVŠ, RP 
a NPVII). Rovněž by bylo vhodné na konci roku 2006 uspořádat prezentaci 
dosažených výsledků z jednotlivých projektů. 

- Kolegium děkana bylo informováno, že PřF UP získala Rozvojový projekt „Motivační 
programy pro získávání nadaných studentů pro studium přírodovědných oborů na UP 
v Olomouci.“ V rámci tohoto projektu budou organizovány popularizační akce UP se 
zapojením studentů ze SŠ a ZŠ. Koncem srpna 2006 proběhne v Jevíčku týdenní Letní 
soustředění mladých přírodovědců (matematiků, fyziků a chemiků). 

 
3. Evaluace výuky  
- Kolegium děkana považuje za přínosné provést evaluaci výuky z pohledu vedení 

fakulty (na základě výsledků hospitací, ...) 
 
4. Příprava rozpočtu UP 
- AS PřF UP schválil per rollam rozpočet PřF UP. Po schválení rozpočtů všech fakult 

bude moci být AS UP schvalován rozpočet UP. 

 

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru 
- Je potřeba zvýšit mobilitu studentů i učitelů. 

- Je potřeba zapojovat se co do největšího možného počtu projektů. 

- Je potřeba doplnit výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce a postupně připravit 
i akreditaci některých bakalářských a magisterských studií v anglickém jazyce (zatím 
máme kromě doktorských studií v anglickém jazyce akreditováno jen navazující 
magisterské studium Biochemie). 

 

6. Popisy pracovních činností a stravování zaměstnanců 
- Děkan připomněl nutnost vypracovat popisy pracovních činností u všech 

zaměstnanců, a to ve třech vyhotoveních. Jedno obdrží zaměstnanec, druhé vedoucí 
oddělení a třetí bude založeno na osobním oddělení do složky zaměstnance. Tyto 



popisy pracovních činností vypracují na své pracovníky vedoucí oddělení. Formulář je 
zveřejněn na internetu. Bylo stanoveno, že je potřeba tyto popisy pracovních činností 
vypracovat do konce června 2006. 

- Kolegium děkana dá od září 2006 svým zaměstnancům možnost výběru mezi stravou 
v menze, stravenkami SORBI, případně i možnost oba typy stravy dle potřeby 
kombinovat (pochopitelně při zachování počtu odpracovaných dní v měsíci). Realizaci 
zajistí tajemník fakulty.  

 

7. Pracovní jednání vedení UP a vedení Přírodovědecké fakulty  
- Toto jednání proběhlo na půdě Přírodovědecké fakulty UP dne 29. 5. 2006. 

- Předmětem jednání byla především témata: 

a) Prvky excelence – rektor UP doporučil prodiskutovat materiál 
prof. Krupky na založení Institutu for Advanced Studies (Ústavu 
pokročilých studií) s LF UP, rovněž doporučil zvážit způsob využití 
fondu rektora na podporu prvků excelence. 

b) Úspěšnost projektů rozvoje lidských zdrojů – děkan Ševčík vyjádřil 
svou pochvalu za organizaci administrativního zajištění projektů. 
PřF UP přijala myšlenku posílení administrování projektů na RUP 
s tím, že by tato síla byla financována z fakult. 

c) Možnost vzniku ekonomické fakulty – rektor UP informoval o tomto 
námětu Právnické fakulty UP. Zmíněná problematika se jeví jako 
značně diskutabilní. 

d) Rozvojové projekty – děkan Ševčík se dotázal na záměr vedení UP při 
tvorbě rozvojových projektů. Navrhl, aby se dopředu vytvořil 
algoritmus rozdělení a vytvoření limitů pro fakulty. 

e) STAG – proděkan Frébort myšlenku výměny STAGu za jiný program 
odmítl. Doporučil, aby se UP v rámci rozvojových projektů zabývala 
získáním certifikátů – ECTS label a Diploma Supplement label. 

f) SWOT analýza – PřF UP považuje za slabé stránky školy především 
management a personální politiku UP, problém provázanosti 
s regionem, preferování kvantity před kvalitou a užší kontakt se SŠ. 

g) Stavby a pozemky – projednávala se tématika stavby menzy v Holici 
a otázka předpokládaného finančního deficitu na stavbě PřF UP na 
Envelopě. Děkan Ševčík a proděkanka Tesaříková vyjádřili požadavek, 
aby u všech dalších jednání byli přítomni a mohli se k problematice 
vyjadřovat. 

h) Vztahy k regionu a úřadům – PřF UP navrhuje zorganizovat 
tzv. politické snídaně se zástupci města, kraje a dalšími subjekty. 
Doporučuje vytvořit politickou delegaci vyvíjející systematický tlak na 
MŠMT. 

i) Školka – děkan Ševčík navrhl zřízení školky pro děti zaměstnanců UP. 

 
 



8. Z kolegia rektora a porady rektora UP s děkany fakult 
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že rektor UP poděkoval všem, kteří se 

podíleli na úspěšné prezentaci v Bruselu. Zdůraznil, že i když šlo o první samostatnou 
prezentaci vysoké školy, měla dobrý ohlas. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že 14. 6. 2006 se bude na Kolegiu rektora 
projednávat Aktualizace DZ činnosti UP na rok 2007 a Rozvojové programy na rok 
2007. Tyto dokumenty je potřeba předložit na MŠMT do 9. 10. 2006. 

- Kolegium s potěšením vzalo na vědomí informaci o úspěšnosti v přijetí projektů ESF 
(21:24).  

- Kolegium děkana vzalo na vědomí upozornění rektora UP na povinnost vydávat 
absolventům spolu s diplomem i Diploma Supplement. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že děkanka Ludíková opět upozornila na 
Kolegiu rektora zástupce fakult na možnost obrátit se v případě potřeby na Centrum 
pomoci handicapovaným (pomoc handicapovaným u přijímacích zkoušek i během 
studia).  

- Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí informaci o přípravě Portálu UP. Rektor 
požádal děkany fakult, aby do konce června 2006 sdělili prorektoru Chráskovi 
připomínky k obsahu Portálu, který by měl nahradit INIS a měl by být využitelný pro 
tisk přehledů, pro výroční zprávu apod. Děkan Ševčík vznesl na Kolegiu rektora 
žádost, aby centrální informace tohoto Portálu byly odlišeny od vlastních stránek 
upravených pomocí variability portletů. 

- Kolegium děkana bylo informováno o připravovaném dotazníku k službám IC UP, 
který bude v nejbližších dnech zveřejněn na webu UP. Cílem této akce je dostat služby 
IC UP pod vliv akademické sféry. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí informaci, že MŠMT vrátilo s připomínkami UP 
Statut UP. Tyto připomínky nyní projednávají AS fakult. Pak bude upravený Statut 
UP opět schvalován AS UP. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že rektor UP vyzval děkany fakult k podpoře 
urychleného projednání rozpočtu fakult v AS fakult. Děkan Ševčík na Kolegiu rektora 
opět vyzval přítomné k vytvoření závazného algoritmu, který by umožnil rychlejší 
schvalování dělení dotace a rozpočtu.  

- Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí, že byla schválena nová norma 
o poplatcích. Poplatky nad tuto normu nelze vybírat. Výkaz o studiu nesmí být 
zpoplatněn, Seznam přednášek zpoplatněn být může, ale jen za předpokladu, že jeho 
odkoupení nebude povinné (PřF UP ho bude studentům vydávat zdarma). Validační 
známka ISIC zpoplatněna bude. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že do konce června lze rektorovi UP 
předložit návrhy na členy pracovních skupin Akreditačních komisí. 

 

9. Jednání s jednotlivými obory a katedrami  
- Kolegium děkana bylo informováno o přesném harmonogramu jednání vedení fakulty 

s jednotlivými obory a katedrami. Tato jednání budou zahájena 12. 6. 2006 a skončí 
28. 6. 2006. 



- Na programu bude dělení financí, pedagogické záležitosti (možnost zavedení 
prospěchových stipendií, vyplácených obory), věda, výzkum a výhledy v rámci oboru 
a další témata. 

 

10. Zastupování děkana o prázdninách 
  17. 7. – 4. 8. 2006  proděkan Frébort 
  7. 8. – 18. 8. 2006  proděkan Opatrný 
  21. 8. – 1. 9. 2006   proděkanka Tesaříková 

 

11. Různé 
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že na 7. 7. 2006 děkan fakulty vyhlásil na 

PřF UP Děkanské volno. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se na září plánuje schůzka vedení fakulty 
s řediteli vybraných SŠ. Předmětem jednání bude navázání co nejužší spolupráce při 
výběru kvalitních potenciálních uchazečů o studium na naší fakultě a společném 
postupu při řešení projektů NPV II, OPRLZ a OP VK. 

- Kolegium děkana pověřilo proděkana Fréborta zajištěním přidání odkazu na web pro 
vědu a výzkum. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí informaci, že na ekonomické oddělení fakulty dne 
1. 6. 2006 nastoupila nová pracovnice, jejíž pracovní náplní bude mimo jiné 
i zpracování cestovních příkazů pracovníků PřF UP, a to od 1. 7. 2006. 

- Kolegium děkana pověřilo tajemníka fakulty a proděkana Molnára projednáním 
mechanismu vybírání poplatků studentů podle § 58, odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách. 

- Kolegium děkana bylo seznámeno s dokumentem „Poznámky k tvorbě a užití 
sociálního fondu“, sestaveným kvestorem UP. Děkan vyzval členy Kolegia děkana, 
aby si předložený materiál prostudovali a zaslali mu k němu své připomínky. 

- Kolegium děkana pověřilo tajemníka fakulty zorganizováním kontroly technického 
stavu tabulí ve všech učebnách. Je potřeba je opravit a natřít. Dále byl požádán 
o zajištění vyčištění fasády na průčelí budovy a o vyřešení vstupní brány v Holici. 

- Kolegium děkana rozhodlo, že PřF UP bude mít svou pevnou úřední desku v podobě 
monitoru a na něm probíhající smyčky umístěnu v budově v Hejčíně za sklem a bude 
tedy veřejnosti přístupná 24 hodin denně, jak stanoví zákon. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že termín workshopu na objednávky byl stanoven 
na 21. 6. 2006. 

- Proděkan Opatrný vyjádřil svou spokojenost s tím, že se podařilo zajistit na promoce 
pro absolventy doktorského studia Diploma Supplementy. 

 
Příští kolegium: předběžně v září 2006, termín bude upřesněn  
Zapsala: J. Sněhotová     

 
 
 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

          děkan 


