
 
 
 
 
 

Zápis  
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
 

 
Datum: 13. června 2008  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, 
proděkan Frébort, předseda AS PřF UP Smolová, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. 
Gronychová. 
 
Program: 1.   Zastupování na děkanátě 
  2.   Promoce 

3.   Imatrikulace 
4.   Stížnost studentů ke státní zkoušce 
5.   Servery pro novou budovu na Envelopě 
6.   Rigorózní řízení  
7.   Stipendia 
8.   Pojistná smlouva 
9.   Plagiátorství  

                      10.  Různé 
 
 
 
Zastupování na děkanátě během letního období 
 
Od    7. 7. - 11. 7. 2008  proděkan Opatrný 
Od  14. 7. - 25. 7. 2008  proděkanka Tesaříková 
Od  28. 7. -   8. 8. 2008  proděkan Frébort 
Od  11. 8. - 22. 8. 2008  děkan Ševčík 
Od  25. 8. - 29. 8. 2008  proděkan Molnár 
 
 
Promoce 
 
2. 7. 2008  proděkan Molnár a proděkan Frébort 
3. 7. – 4. 7. 2008 děkan Ševčík a proděkan Opatrný 
 
 
Imatrikulace 
 
Imatrikulace nových studentů se bude konat ve středu dne 24. 9. 2008 v RCO. 
 
 
 
 



 
Stížnost studentů ke státní zkoušce u učitelského oboru Biologie v ochraně životního prostředí 
 
Kolegium děkana bylo znepokojeno průběhem státní zkoušky u učitelského oboru Biologie 
v ochraně životního prostředí, kde 14 studentů neprošlo státní zkouškou. Studenti si stěžovali 
na změnu pravidel, které jim komise stanovila těsně před zkouškou. Studenti si podali žádost 
o vyřešení vzniklého problému. K vyřešení tohoto problému se setká děkan Ševčík  spolu 
s proděkanem Molnárem a vedoucím katedry Ekologie a životního prostředí.  
 
 
Servery na novou budovu na Envelopě 
 
Správce sítě na PřF ing. Mayerová byla pověřena, aby  získala  požadavky od oborů, jaké 
budou potřebovat  servery pro novou budovu na Envelopě. Na základě daných požadavků 
bude  svolána schůzka s CVT.  
 
 
Rigorózní řízení 
 
Proděkan Molnár informoval kolegium o návrhu postupu při Rigorózním řízení na PřF UP, 
kde uchazeč je povinen uhradit poplatek za náklady spojené s rigorózním  řízením ve výši 
8.000,-Kč do dvou měsíců od vyrozumění o přijetí. Doba na zpracování rigorózní práce se 
obvykle stanoví do dvou let od přijetí. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani 
disertační prací. Rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí, která je jmenovaná 
děkanem a schválena Vědeckou radou PřF UP. Připomínka od kolegia – jakým způsobem 
bude platba provedena. Návrh kolegia – pokud půjde o studenta PřF, může si zažádat 
o snížení poplatku.  
 
 
Stipendia 
 
Kolegium bylo rovněž informováno o možných stipendiích, a to 

• Za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky 
přispívající k prohloubení znalostí 

• V případech zvláštního zřetele hodných 
Stipendia se přiznávají podle stipendijního řádu. O přiznání stipendia studentovi rozhodne 
děkan na návrh garanta oboru. O stipendium je třeba písemně požádat děkana fakulty, který 
vydá rozhodnutí.  
 
 
Pojistná smlouva 
 
Tajemník Velecký byl pověřen kolegiem o rozšíření pojistné smlouvy o pojištění 
odpovědnosti na studenty, za škodu způsobenou při praxi mimo výuková  a zdravotnická 
zařízení.  
 
 
 
 
 



 
Plagiátorství 
 
Proděkan Opatrný informoval kolegium o tom, že se setkal se dvěma bakalářskými pracemi, 
které byly z 80% doslovnými kopiemi citovaných prací, které jsou dostupné na webových 
stránkách. Jiný kolega zjistil, že větší část jím oponované bakalářské práce je doslovnou kopií 
necitované diplomové práce z jiné univerzity. V diskusi zaznělo, že v tomto případě bude 
nutné svolat disciplinární komisi. Část kolegia se přikláněla k názoru, že by měl být student 
bezpodmínečně vyloučen ze studia, zatímco druhá část kolegia zastávala názor, že 
přiměřeným trestem by bylo podmínečné vyloučení. Též bylo kolegiu navrženo vytvořit 
fakultní dokument, který bude definovat přesné kroky při citování a přejímání obrazového či 
textového materiálu v závěrečných pracích a upřesňovat fakultní politiku vůči plagiátorství. 
V této věci bylo doporučeno jednat s paní Pamelou Lewis, která má v této oblasti zkušenosti 
ze zahraničních univerzit. Z tohoto důvodu bylo kolegiu navrhnuto, aby se vytvořil fakultní 
dokument, který bude definovat  přesné kroky na vytvoření závěrečných prací a jaká  bude 
fakultní politika vůči plagiátorství.. Na toto téma proděkan Molnár informoval kolegium tom, 
že se během prázdnin budou veškeré závěrečné práce kontrolovat programem vytvořeným na 
Masarykově univerzitě, zda nejde o plagiáty prací v databázi. 
 
 
Různé: 
 

• Ve dnech 7. - 9. 10. 2008 bude probíhat veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 
v Bratislavě. Návrh kolegia - vyslat na tento veletrh zástupce PřF. 

• Ve dnech 21.- 24. 10. 2008 bude probíhat veletrh pomaturitního vzdělávání 
Gaudeamus v Brně. 

• Do konce června 2008 je termín pro děkana, proděkana Molnára a tajemníka 
Veleckého k  vyplnění formuláře - Střet zájmů. 

• Návrh na odměny studijnímu oddělení, sekretářkám, komisi a dalším zapojeným 
pracovníkům za přípravu a zdárný průběh přijímacích zkoušek. 

• Kolegium bylo informováno o nedostatcích některých projektů GAČRu – nesprávné 
hospodaření s finančními prostředky. 

• Tajemník Velecký referoval o nutnosti realizace nápravy havarijního stavu 
elektroinstalace v budově tř. Svobody 26. 

• Výroční zpráva za PřF se připravuje. 
• Dle návrhů AS PřF bude upravena informační brožura - Promíjení přijímacích 

zkoušek pro akademický rok 2009/10.  
• Počty přijímaných studentů pro akademický rok 2008/09 mají dle pokynů MŠMT 

zůstat na úrovni roku 2007/08. Studenti přijatí nad daný limit nebudou ministerstvem 
financováni. 

• Proděkanka Tesaříková informovala kolegium o problémech souvisejících s úpravami 
v nové budově PřF UP. 

 
 
Zapsala: Dana Gronychová 
 
 
 

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
 


