
 
Zápis  

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  
 
 

 
Datum: 10. září 2008 
 
Přítomni: proděkanka Tesaříková, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, proděkan Frébort, 
tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluveni: děkan Ševčík, předsedkyně AS PřF UP Smolová 
 
 
Program: 1.   Strategie infrastruktury UP v Olomouci 
  2.   Akreditace 

3.   Menza a knihovna v Holici 
4.   Návrh na doplnění Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu 
5.   Oddělení propagace 
6.   Redakční rada ŽUP 
7.   Přihláška k doktorskému studiu 
8.   Budova v Hejčíně 
9.   Učebna cizích jazyků 

 
 
Strategie infrastruktury UP v Olomouci 
 
Proděkan Frébort informoval a předložil kolegiu zpracovaný plán Strategie obnovy 
infrastruktury UP v Olomouci, ve kterém jsou zahrnuty aktualizované částky pro PřF. 
K jednotlivým projektům byly dodány popisy novostaveb a popisy rekonstruovaných objektů. 
Finanční plán pro objekt v Holici byl upraven a rozhozen do dvou částí.  
 
Akreditace 
 
Kolegium děkana bylo informováno proděkanem Frébortem o žádostech o akreditaci 
připravované k projednání vědeckou radou PřF UP v prosinci 2008. Proděkan Frébort 
podotkl, že u 4 letých Ph.D. oborů kde je zahraniční stáž, je výhodou, že může být hrazena 
z programu ERASMUS. U Didaktiky matematiky je otázkou, zda-li by studenti měli čas vyjet 
na stáž do zahraničí. Kolegium děkana podalo návrh, aby tato otázka byla předložena oborové 
radě.  
 
Menza a knihovna v Holici 
 
Proděkan Frébort informoval kolegium o postupujících elektroinstalačních  pracích v Holici 
a o možném stěhování nábytku z Hejčína do knihovny v Holici, dále o provozovateli jídelny 
v Holici – Eurest – kde 10. září proběhla schůzka k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí 
za účasti proděkana Fréborta a tajemníka Veleckého.  
 
 
 
 



Návrh na doplnění Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu 
 
Proděkan Opatrný navrhl doplnit Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu tak, že 
se na konec čl. 36, odst. 4 vloží věta: „Disertační práce může být také založena na výsledcích 
aplikovaného výzkumu, které jsou hodnoceny podle metodiky zpracovávané Radou pro 
výzkum a vývoj, a alespoň u jednoho z nich je student prvním autorem.“ Kolegium návrh 
neschválilo, důvodem je obava z možného snižování standardů doktorského studia. Kromě 
toho bude vhodnější se zásahy do Opatření počkat, až bude připravena komplexnější změna 
Studijního a zkušebního řádu.  
 
Návrh na celofakultní organizaci  propagačních akcí 
 
Proděkan Opatrný navrhl zvážit možnost, že by fungoval celofakultní servis organizátorům 
propagačních akcí (Kaleidoskop, Jarmark, atd.), podobně jako např. na MATFYZu. Kolegium  
vzalo na vědomí a bude se návrhem zabývat. 
 
Redakční rada ŽUP 
 
Proděkan Opatrný informoval, že byl rektorem jmenován předsedou redakční rady Žurnálu 
UP. Oslovil poté děkany jednotlivých fakult s prosbou o návrhy zástupců jejich fakult v RR 
tak, aby mandát RR mohl být obnoven či posílen. Tímto se obrací i na kolegium s dotazem, 
zda souhlasí s tím, aby v RR ŽUP reprezentoval PřF. Kolegium souhlasí, další zástupce z PřF 
nenavrhlo. 
 
Možnost redakční rady webu UP 
 
Proděkan Opatrný informoval o návrhu případné redakční rady webu UP (zaznělo na 
neformální diskusi s redaktory propagačních materiálů a webu), ta by měla zastupovat 
akademickou obec při rozhodování, jak má být web i portál uspořádán, nemělo by docházet 
k tomu, že redaktor Agnew či lidé z CVT něco vytvoří a obec pak bude jen brblat nad 
hotovým výsledkem. T. Opatrný navrhl, aby v takovém případě fakultu zastupoval I. Frébort, 
ten to promptně odmítl. Kolegium pak souhlasilo s návrhem obrátit se na vedoucího Katedry 
informatiky s žádostí o případné doporučení člověka dostatečně erudovaného v IT 
a schopného hájit zájmy fakulty (vyřízeno, dr. Krupka souhlasí). 
 
Aktivity Vydavatelství UP 
 
Proděkan Opatrný informoval o snaze prof. Voženílka posílit aktivity VUP při vydávání 
publikací v koedici s renomovanými vydavatelstvími (např. Elsevier), při vydávání katalogů 
propagujících produkci VUP, a při možnosti prodeje knih přes Amazon. Kolegium veškeré 
tyto snahy podpořilo, T. Opatrný to bude tlumočit na ediční komisi VUP 23.9.2008. 
 
Příprava na TAČR, geoinformační technologie 
 
Proděkan Opatrný informoval o apelování prof. Voženílka, aby v souvislosti s chystanou 
novelou zák. 130/2002 a vznikem Technologické agentury ČR fakulta podporovala vznik 
a personální pokrytí oboru „Geoinformační technologie“. Kolegium schválilo, podporuje.  
 
 
 



Přihláška k doktorskému studiu 
 
Proděkan Molnár předložil k projednání kolegiu  návrh nové Přihlášky k doktorskému studiu.  
Kolegium k této přihlášce mělo pár připomínek a na základě toho, bude Přihláška  
poopravena. 
 
 
Budova v Hejčíně 
 
Kolegium děkana bylo informováno tajemníkem  Veleckým o tom, že by fakulta měla vejít 
do jednání se správou města Olomouce k vůli posunu stěhování prostor budovy v Hejčíně. 
Proděkanka Tesaříková navrhla kolegiu, že kvůli této záležitosti osloví paní kvestorku.  
 
Učebna cizích jazyků 
 
Kolegium děkana schválilo požadavek KCJ vyčlenit posluchárnu 57 jako učebnu cizích 
jazyků. Vybavena bude z projektových prostředků KCJ. 
 
  
Různé: 
 

• tajemník Velecký informoval kolegium o závadách v učebně chemie, které  nastaly  
 v  době 6. a 7. Září 2008. 

• proděkan Frébort informoval kolegiu o rekonstrukci víceúčelového hřiště v Holici. 
 
 
   
 
Z porady rektora 
 
Dr. Zedník nejprve hovořil o systému SAP a reagoval na rektorův dotaz, proč na UP trvá tak 
dlouho zavádění mezd.  Ředitel CVT potvrdil, že zavádění dat v rámci modulu mzdy je 
zdlouhavé (opravdu zavádíme cca 14 dnů). SAP má jádro postavené na obecném standardu, 
tj. každý má jednoho zaměstnavatele, ale na UP je značná roztříštěnost v oblasti 
pracovněprávních vztahů, v kombinaci úvazků jednoho pracovníka na různých fakultách a to 
vše je doplněno systémem dohod o provedení práce, či pracovní činnosti. Když to vše 
sečteme, dělá nám to problémy v měsíčních sestavách. Řešení vidí v upgrade SAPu (podle 
VUT), včetně úpravy infotypu, který uvedené problémy odstraní (SAP nepodporuje nižší 
verze, a tak byla nutná analýza IDS, která vyústí v systém „all in one“.  
 
Rektor UP  tento bod uzavřel konstatováním, že začátkem října podá pror. Chráska zprávu 
o stavu systému po provedených změnách.  
 
Dr. Zedník na rektorovu další otázku „Jaká je situace s DMS“ odkázal přítomné na 
předložený písemný materiál a doplnil, že v této chvíli je DMS zaveden snad na jedné vysoké 
škole. 
 
Rektor UP se zajímal, zda je vůbec pro univerzitu DMS užitečný a potřebný 
 



Dr. Zedník potvrdil potřebnost systému pro UP a odůvodnil to trvalým a rostoucím nárůstem 
digitalizace dokumentů. 
 
Rektor UP chystá setkání s Dr. M. Malackou a Mgr. J. Dürrem. Rozhodl se pověřit výkonem 
funkce prorektora právě JUDr. Mag.Iur. Michala Malacku, Ph.D. z Právnické fakulty. 
 
Pror. Weigl informoval přítomné o tom, že MŠMT bylo požádáno o „limitku“ (uvolnění 
investičních prostředků) ve výši 200 mil. Kč pro dostavbu Envelopy. Společně s žádostí šel 
dopis, podepsaný pror. Weiglem, s upozorněním na fakt, že UP měla dostat 500 mil. Kč. 
Snížená částka nás opět vystavuje nebezpečí, že nebude dodržen termín stavby a zvýší se 
„dluhová služba“. 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová 
 
 
 
        prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
 


