
Z Á P I S 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 21. 9. 2006 
 
Přítomni: děkan PřF,  proděkan Frébort, proděkan Opatrný, proděkanka Tesaříková, předseda 

    AS PřF doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D. tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, Ph.D., 
    vedoucí  studijního odd. Mgr. J. Sněhotová 

Omluven:  proděkan Molnár 
 
Program: 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
2. Projekty 
3. Evaluace výuky  
4. Akreditace 
5. Gaudeamus, Den otevřených dveří 
6. Studijní záležitosti 
7. Jednání s jednotlivými obory a katedrami 
8. Příjmy a čerpání finančních prostředků na PřF UP 
9. Nové dokumenty, směrnice a normy 
10. Různé 

 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
- Dne 12. 9. 2006 byla za účasti děkana fakulty, rektora UP, hejtmana olomouckého 

kraje a zástupců dodavatelů stavby slavnostně zahájena stavba nové Přírodovědecké 
fakulty UP na Envelopě.  

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že práce v areálu Holice spojené s výměnou oken 
na GŠK se chýlí ke konci. Bylo však zkonstatováno, že stavební firma, zodpovědná za 
výměnu oken, zřejmě použila nestandardní postup a celá akce byla neuspokojivě 
projektově zajištěna. Tajemník fakulty byl pověřen, aby v této souvislosti nechal 
vypracovat nezávislý znalecký posudek, a to do 29. 9. 2006. 

- V souvislosti se stavebními úpravami v areálu Holice byla proděkanem Frébortem 
vyslovena velká spokojenost s obětavou prací paní Marvanové, správkyně budov 
v areálu Holice. 

- Proděkan Frébort rovněž vyslovil slova uznání prorektoru Weiglovi, proděkance 
Tesaříkové a Ing. Pospíšilové za zajištění převodu pozemků v areálu Holice od města. 

- Kolegium děkana pověřilo proděkana Fréborta, aby se pokusil zprostředkovat dohodu 
mezi katedrami v Holici na zajištění financování vstupní brány do areálu Holice. 

 

2. Projekty 
- Kolegium děkana bylo informováno, že skončilo 5. kolo screeningu Operačního 

programu Věda a Výzkum pro Inovace (VaVpI). PřF UP navrhuje v tomto kole 
8 projektů v celkové výši 3 mld. Kč.  

- Kolegium děkana navrhuje, aby v rámci tzv. „Norských fondů“ byl podán projekt na 
postavení školky pro děti zaměstnanců (s kapacitou cca 24 míst) v areálu Envelopy.  



- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se uskutečnila schůzka děkanů LF, FTK, FF, 
CMTF a PřF UP na které se projednávalo vzájemné finanční vyrovnávání v rámci 
řešení Výzkumných záměrů. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že PřF UP se v roce 2007 uchází o podporu 
4 „decentralizovaných“ Rozvojových projektů v celkové výši cca 11,7 mil. Kč. 

a) Program na podporu rozvoje internacionalizace – podpora studentských 
mobilit (garantuje proděkan Frébort, 1 mil. Kč).  

b) Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů (garantuje 
proděkan Molnár, 1.6 mil Kč) 

c) Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů (garantuje děkan fakulty, 
1.1 mil Kč) 

d) Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 
(garantuje proděkan Opatrný, 8 mil. Kč)  

V rámci rozvoje vzájemné spolupráce mezi fakultami přispěla PřF ze svého podílu 
FTK na společný rozvojový projekt sumou 1,1 mil. Kč a CMFT sumou 250 tis. Kč. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že PřF UP podala „centralizovaný“ Rozvojový 
projekt na rok 2007 „Motivační programy pro získávání nadaných studentů pro 
studium přírodovědných oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci II (garantuje 
děkan fakulty).  

- Děkan fakulty požádal proděkana Opatrného o sestavení přehledů týkajících se 
veškerých projektů, jejichž řešitelem je PřF UP, příp. na jejichž řešení se PřF UP 
podílí, a to do 16. 10. 2006. Jde o přípravu podkladů pro výpočet dotace Rozvojových 
projektů na rok 2007 a státního příspěvku UP na rok 2007. 

- Dále děkan fakulty požádal proděkana Opatrného o přípravu aktuálního seznamu 
profesorů, docentů, odborných asistentů, asistentů, lektorů a výzkumných pracovníků, 
působících na PřF UP s uvedením jejich příslušnosti ke konkrétní katedře, s úvazkem 
a věkem, a to rovněž do 16. 10. 2006. Jde rovněž o přípravu podkladových materiálů 
k získávání dotací a příspěvků na rok 2007. 

- Děkan fakulty požádal tajemníka fakulty o zajištění seznamu všech mobilit 
zaměstnanců za období 1. 1. – 15. 10. 2006, a to do 16. 10. 2006. Dále požádal  
proděkana Fréborta o zajištění seznamu všech mobilit studentů za období 1. 1. – 15. 
10. 2006, a to rovněž do 16. 10. 2006. V souvislosti s tímto bodem děkan fakulty 
apeloval na zajištění pečlivé evidence veškerých zahraničních aktivit fakulty. 

- Kolegium vzalo na vědomí, že se vyskytují obtíže s administrací a čerpáním 
investičních finančních prostředků z projektů FRVŠ a OPRLZ. Je potřeba vytvořit 
jasný návod na to, jak zadávat veřejnou zakázku. Tajemník fakulty Kolegium děkana 
informoval o tom, že požadovaná směrnice se již připravuje.  

 

3. Evaluace výuky  
- Kolegium děkana považuje za přínosné, aby studenti mohli evaluaci provést ihned po 

skončení výuky (aby ji mohli provést i studenti posledních ročníků). Kolegium děkana 
konstatovalo, že je potřeba z výsledků evaluace vyvozovat důsledky (realizovat 
hospitace, ...) a výsledky evaluace po skončení zkouškového období zveřejnit. 
Řešením této problematiky byl pověřen proděkan Molnár. 



- Kolegium děkana považuje za vhodné, aby se s výsledky evaluace mohli seznámit 
nejen garanti předmětu, ale i jednotliví vyučující daný předmět 

 

4. Akreditace 
- Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o uspokojivém stavu příprav dalších 

akreditací. Podklady na ně budou projednávány ve Vědecké radě fakulty 13. 12. 2006. 

 

5. Gaudeamus, Den otevřených dveří 
- Ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2006 se bude jako každoročně v Brně konat Veletrh 

pomaturitního studia. Kolegium děkana pověřilo proděkana Molnára organizačním 
zajištěním celé akce a zajištěním kvalitních propagačních materiálů o studiu na naší 
fakultě ve spolupráci s Mgr. Smolkou.  

- Den otevřených dveří PřF UP se bude konat v sobotu 25. 11. 2006 v prostorách 
fakulty. Zajištěním medializace a organizace celé akce byl ve spolupráci s Mgr. 
Smolkou rovněž pověřen proděkan Molnár.  

- V období leden – únor 2007 bude PřF UP konat různé náborové akce na středních 
školách. Cílem je získat kvalitní studenty z řad středoškoláků. Organizací těchto 
výjezdů do škol byl pověřen proděkan Molnár. 

 

6. Studijní záležitosti 
- Kolegium děkana vyslovilo jasné stanovisko v souvislosti s neakreditovanou blokovou 

výukou. Pokud má výuka místo pravidelné výuky probíhat blokově, musí být 
schválena předsedou VPRO příslušného oboru a proděkanem pro studijní, sociální 
a pedagogické záležitosti. Musí být dodržena celková hodinová dotace příslušného 
předmětu. 

- Kolegium děkana upozornilo na nevhodnost konání exkurzí během výuky v semestru. 
Studentům i vyučujícím se nevhodným způsobem zasahuje do výuky, dochází k její 
zkracování.Je potřeba co nejvíce exkurzí, terénních praxí a blokových cvičení 
organizovat mimo semestrální výuku. V souvislosti s touto problematikou byl požádán 
proděkan Molnár o sestavení přehledu všech konaných exkurzí, praxí a terénních 
cvičení za akad. rok 2005/06, včetně časové analýzy a nákladů spojených s těmito 
akcemi – náklady kateder na dopravu, ubytování, na studenta, počet studentů, kteří se 
jednotlivých akcí zúčastnili, akademický doprovod atd. 

- Vzhledem k zájmu PřF UP zavést na fakultě prospěchová stipendia požádalo 
Kolegium děkana proděkana Molnára o zpracování přehledu o příjmech a čerpání ze 
stipendijního fondu za období leden – srpen 2006, a to do 29. 9. 2006. U mimořádných 
stipendií je nutno uvést důvod čerpání tohoto stipendia. Pohyb na stipendijním fondu 
bude děkanovi předkládán vždy k 20. dnu příslušného měsíce. 

- Kolegium děkana upozornilo na nutnost objednat si možnost výuky v prostorách 
mimo budovy PřF UP v dostatečném předstihu, a to na letní semestr nejpozději 
v listopadu, na zimní semestr nejpozději v červnu. V souvislostí s tím Kolegium 
děkana požádalo proděkana Molnára o zpracování přehledu poslucháren, které fakulta 
využívá na jiných fakultách (např. PF, FTK, …) pro výuku svých předmětů. 



- Kolegium děkana pověřilo proděkana Molnára zajištěním podkladů na centrální 
zveřejňování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Nejpozději do 31. 10. 
2006 je potřeba předat jasné pokyny na jednotlivé katedry. 

 

7. Jednání s jednotlivými obory a katedrami  
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že se opět připravují provozní schůzky 

vedení fakulty s jednotlivými obory a katedrami. Bylo navrženo, aby tato jednání 
probíhala v týdnu od 16. 10. 2006. 

 

8. Příjmy a čerpání finančních prostředků na PřF UP 
- Kolegium děkana požádalo tajemníka fakulty o vypracování přehledu veškerých 

příjmů PřF UP z doplňkové činnosti, z plateb studentů nespadajících do stipendijního 
fondu, ze všech příjmů mimo příspěvek z MŠMT a projektů za období leden – srpen 
2006, a to do 29. 9. 2006. Pak je potřeba připravovat pravidelně měsíční výkaz příjmů, 
a to vždy k 20. v měsíci. 

- Kolegium děkana rovněž požádalo tajemníka fakulty o vypracování přehledu čerpání 
finančních prostředků PřF UP po katedrách (postačí celková suma) a podrobně pro 
Děkanát PřF UP, „Vyrovnávací fond“, „Rezervu děkana“ za období leden – srpen 
2006, a to do 10. 10. 2006. Pak je potřeba připravovat pravidelně měsíční výkaz 
čerpání finančních prostředků, a to vždy k 20. v měsíci. 

- Kolegium děkana pověřilo proděkana Opatrného a tajemníka fakulty zpracováním 
podkladů na výplatu „Cen děkana“, a to do 30. 11. 2006. 

 

9. Nové dokumenty, směrnice a normy 
- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že vešly v platnost nové dokumenty týkající se 

oběhu a zpracování účetních dokladů na UP (dodatek ke směrnici rektora), účtování 
kurzových rozdílů na UP (pokyn kvestora), hospodaření v režimu doplňkových 
činností na UP (směrnice rektora), provedení inventarizace majetku, materiálových 
a dokladových inventarizací na UP v roce 2006 (příkaz kvestora). 

- Rovněž vešel v platnost Knihovní řád UP v Olomouci (hlavní norma UP). 

- V platnost vešlo i Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MŠMT ČR 
(příkaz rektora). 

- Plné znění veškerých dokumentů je zveřejněno na webu UP. 
 

10. Různé 
- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že na 29. 9. 2006 děkan fakulty vyhlásil na 

PřF UP v Olomouci Děkanské volno. 

- Kolegium děkana podrobilo kritice nedostatečnou organizaci Akademického dne UP. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že dne 20. 9. 2006 úspěšně proběhla imatrikulace 
studentů 1. ročníku. Této akce se zúčastnilo cca 900 studentů 1. ročníků bakalářského 
studia. Kolegium děkana navrhuje, aby před imatrikulacemi v příštích letech byly 
studentům předány pozvánky s upozorněním, že imatrikulace je slavnostním aktem, 



který vyžaduje ze strany zúčastněných společenský oděv (tenisky, rifle atd. jsou 
nedůstojné). 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že dne 26. 9. 2006 se bude konat slavnostní 
sponze absolventů doktorského studia a nově jmenovaných docentů. Za PřF UP byl na 
tuto akci delegován proděkan Opatrný. 

- Kolegium děkana bylo informováno o tom, že se dne 25. 9. 2006 bude konat v Nitře 
slavnostní zasedání UKF, které se za UP zúčastní rektor, a dne 3. 10. 2006 se bude 
konat slavnostní zasedání na OU v Ostravě, kterého se za PřF UP zúčastní proděkan 
Molnár. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se připravuje nový Mzdový předpis UP, jehož 
současná podoba se jeví jako málo přijatelná. Problematikou tohoto předpisu se bude 
vedení PřF UP zabývat 27. 9. 2006. 

- Kolegium děkana zdůraznilo nutnost připomenout zaměstnancům možnost vyplnit 
dotazník na služby IC UP, který je zveřejněn na internetu. Jedině tak je možno přispět 
k eventuálnímu zlepšení služeb IC UP. Formou hromadného e-mailu připomenutí 
zajistí Jana Kvapilová. 

- Kolegium děkana zkonstatovalo, že je potřeba připravit schůzku 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. Organizací této akce byl 
pověřen proděkan Molnár. Kolegium děkana rovněž doporučilo, aby na konci roku 
2006 byly na fakultě prezentovány dosažené výsledky z jednotlivých projektů. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí nutnost vytvoření elektronické i fyzické úřední 
desky fakulty, která by byla veřejnosti nepřetržitě přístupná 24 hodin denně. Vytvoření 
elektronické úřední desky již počátkem roku 2006 přislíbil Mgr. Agnew. Bohužel do 
dnešního dne se ji nepodařilo vytvořit a veřejnosti zpřístupnit. Fyzická úřední deska 
bude umístěna co nejdřív v budově fakulty v Hejčíně v hale za sklem. 

- Na Kolegiu děkana byl připomenut slib vedení fakulty zaměstnancům, že si budou 
moci vybrat mezi stravou v menze, stravenkami SORBI, případně i možností oba typy 
stravy dle potřeby kombinovat (pochopitelně při zachování počtu odpracovaných dní 
v měsíci). Přitom by bylo vhodné, aby platba za SORBI stravenky byla též realizována 
srážkou ze mzdy. Realizací jsou pověřeni tajemník fakulty a proděkan Frébort. 

- Kolegium děkana pověřilo tajemníka fakulty organizací vyčištění fasády na průčelí 
budovy. 

- Proděkan Frébort vyjádřil svou nespokojenost s CVT v souvislosti s přesměrováním 
elektronické pošty a přednesl stížnost na to, že celý týden nebyly do areálu Holice 
doručovány e-maily, došlo ke ztrátě dat, která nebyla nahrazena (ztratily se pozvánky 
na Vědeckou radu fakulty, …) 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se připravuje směrnice týkající se Sociálního 
fondu. 

 
Příští kolegium: 4. 10. 2006 ve 14,00 hodin  
Zapsala: Jana Sněhotová     

 
 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

          děkan 


