
 Z Á P I S 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
 
Datum: 22. března 2007 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Frébort, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, tajemník 
fakulty Velecký, předseda AS PřF UP Rulík, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluvena: proděkanka E. Tesaříková 
 
Program: 1.   Návrh na zřízení nové katedry - Katedra Rozvojových Studií 

2.   Návrh dělení finančních prostředků na rok 2007 
3 Stavební úpravy v Holicích  
4 Hodnocení - Certifikát ISO 
5. Studijní 

 

1. Kolegium děkana bylo informováno o návrhu zřízení nové katedry – Katedry 
rozvojových studií, který byl předložen doc. Pavlem Nováčkem. Na základě tohoto 
návrhu byl doc. P. Nováček přizván na kolegium, aby k vytvoření této katedry podal 
vysvětlenítýkající se nedostatečné personální garance katedry. Kolegium rovněž 
požádalo doc. Nováčka o opravy a doplnění k „Návrhu“, který bude následně 
předložen na jednání AS PřF UP.  

2. Děkan předložil kolegiu „Návrh dělení finančních prostředků na rok 2007“. Každá 
položka  tohoto návrhu byla vysvětlena a prodiskutována. 

3. Proděkan Frébort informoval kolegium o stavebních úpravách v Holicích, kde bude 
probíhat rekonstrukce 5. a 6. patra,  přepojení studny, dokončení zateplovacích úprav. 
Informoval o svém pracovním pobytu mimo ČR (1.4.-16.5.2007). 

4. Kolegium bylo informováno o průběhu Hodnocení fakulty. Byl předložen návrh na 
školení vedení a vedoucích kateder fakulty a to ve dvou termínech 18.-19.5. 2007 
a/nebo 25.-26.5.2007.  

5. Proděkan Molnár informoval kolegium o podepsaných smlouvách s gymnázii, jako 
fakultními školami PřF a jejich spolupráci.  

 

6. Různé 
- vedoucí kateder by měli být blíže informováni o systému managementu jakosti. 

- proděkan Opatrný informoval kolegium o vytvoření Etického kodexu, který byl na 
podzimní vědecké radě projednáván a schválen. 

- Studenti postgraduálního studia, kteří budou v roce 2008 v presenčním studiu, by se 
měli aktívně ucházet o projekty FRVŠ 2008 v TO G4-6.  

- byl podán návrh, aby výuka předmětů byla částečně v anglickém jazyce a vedení 
kateder by mělo o tuto výuku projevit zájem.  

- do seznamu přednášek bude začleněn nový jazyk - Esperanto. 

- ve Směrnici, která se týká stravování na služebních cestách došlo ke změně a to  
Dodatek č.1 - snížení prostředků na stravné. 



- kolegium bylo informováno o vypsaných konkursech na pozice vedoucích kateder a 
aakademických pracovníků v roce 2007. 

- sportovní den proběhne 25. dubna 2007 -  na kolech Litovelským Pomoravím  
s návštěvou rodného domu Jana Opletala a s posezením při hudbě a zpěvu. 

- POSPOS - 21. června na dvoře PřF. Začátek ve 13:00 hod. Občerstvení a zábava. 
 
 

 
Z programu kolegia rektora: 

 
     - Přehled čerpání – rok 2006 

Analyzuje plán a využití finančních prostředků na jednotlivé součásti UP. Částka u 
RUP je zkreslená, většina položek zde uvedených obsahuje náklady pro celou UP. 
Celkové čerpání za UP je 86 051 mil. z důvodu nevyčerpání prostředků na stavbu PřF.  
Závěrem roku 2006 zaslal prorektor Weigl děkanům podrobný obsah položek. 

      
     - Rozpočty fakult 

Rektor požádal děkany fakult, aby rozpočty svých fakult projednali v AS svých fakult 
a předložili kvestorovi UP do 31. 3. 2007. Rozpočet celouniverzitní bude projednáván 
AS UP dne 9. 5. 2007. 

      - Agentura RVŠ žádá v souvislostí s aktualizací oborových komisí Fondu rozvoje 
vysokých škol pro -výběrové řízení FRVŠ 2008 o vyjádření souhlasu se stávajícími, 
event. navržení nových odborníků z UP. Do komise byl navržen a schválen doc. Lepil. 

  
 
  
Datum příštího kolegia: 26. dubna 2007 
Zapsala: Dana Gronychová 
 

 
 
   prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

               děkan PřF UP  


