
 Z Á P I S 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  

 
Datum: 22. 11. 2006 
 
Přítomni: děkan PřF,  proděkan Frébort, proděkan Molnár,  proděkan Opatrný, proděkanka 

    Tesaříková, tajemník fakulty Mgr. P. Velecký, Ph.D., vedoucí  studijního odd.  
    Mgr. J. Sněhotová 

Omluven:  předseda AS PřF doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.  
 
Program: 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
2. Projekty 
3. Akreditace 
4. Gaudeamus, Den otevřených dveří 
5. Studijní záležitosti 
6. Nové dokumenty, směrnice a normy 
7. Z porady rektora UP s děkany fakult 
8. Různé 

 

1. Výstavba fakulty na Envelopě, úprava areálu v Holicích 
- Proděkanka Tesaříková informovala Kolegium děkana o dalších jednáních se 

Stavoprojektem a o pokračování stavby nové budovy fakulty na Envelopě. 

- Proděkan Frébort informovat Kolegium děkana o tom, že již byla dokončena 1. etapa 
rekonstrukce budovy A v areálu Holice a že se připravuje zahájení 2. etapy. Rovněž 
konstatoval, že by bylo vhodné v příštím roce začít s připravovanou rekonstrukcí 
menzy.  

 

2. Projekty 
- Proděkan Opatrný informoval Kolegium děkana o tom, že dne 16. 11. 2006 proběhlo 

zasedání sněmu Rady vysokých škol. Do programu byly zařazeny i informace 
o legislativních změnách, které se týkají odpočtu DPH z evropských projektů a SV. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že 15. 12. 2006 proběhne v Praze na PřF UK 
setkání děkanů přírodovědeckých fakult spolu s proděkany pro vědu a výzkum. 
Tohoto zasedání se za PřF UP zúčastní děkan a proděkan Opatrný. 

- Proděkan Frébort informoval Kolegium děkana o výsledcích výběrového řízení na 
zahraniční mobility studentů z RP MŠMT 2007 „Podpora studentských výzkumných 
stáží v partnerských zahraničních laboratořích“. Ve výběrovém řízení uspělo 
14 studentů fakulty. Bylo vypsáno druhé kolo  výběrového řízení. 

 

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

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



- Kolegium děkana schválilo přípravu akreditace nového doktorského studijního 
programu Geografie. Rovněž rozhodlo o zařazení podkladů pro zmíněnou akreditaci 
do programu Vědecké rady fakulty, která se bude konat dne 13. 12. 2006.  

 

4. Gaudeamus, Den otevřených dveří 
- Kolegium děkana pozitivně zhodnotilo průběh prezentace fakulty i celé UP na 

veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus v Brně. 

- Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí stav příprav Dne otevřených dveří PřF UP, 
který se bude konat v sobotu 25. 11. 2006 v prostorách fakulty. Centrální prezentaci ve 
třech učebnách přednesou děkan, proděkan Molnár a proděkan Frébort. Organizačním 
zajištěním celé akce byl pověřen proděkan Molnár.  

 

5. Studijní záležitosti 
- Kolegium děkana rozhodlo, že předání agendy doktorských studijních programů 

z resortu proděkana pro vědu a výzkum do resortu proděkana pro studijní záležitosti 
bude zrealizována do konce listopadu 2006. 

- V souvislosti s výše uvedenou reorganizací budou všichni studenti doktorského studia, 
kteří studují v 6. a vyšším ročníku písemně upozorněni na nutnost co nejdříve studium 
zdárně ukončit, nejlépe do 30. 6. 2007. Zajistí proděkan Opatrný. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že jsou připraveny pokyny v podobě stručného 
popisu kroků pro doktorské studium, rigorózní, habilitační a profesorská řízení a tyto 
pokyny schválilo. Pokyny budou zveřejněny na webu fakulty pod odkazem „Aktuální 
sdělení“, a to nejpozději do 24. 11. 2006. 

- Kolegium děkana schválilo pokyny k odevzdávání bakalářských a diplomových prací 
předkládaných absolventy PřF UP v Olomouci v akademickém roce 2006/2007. Tyto 
pokyny budou zveřejněny na webu fakulty pod odkazem „Aktuální sdělení“, „Státní 
zkoušky“, a to nejpozději do 24. 11. 2006. 

- Kolegium děkana schválilo vyplácení motivačního stipendia ve výši 5 000,- Kč 
studentům prvního ročníku bakalářského studia, kteří se stali úspěšnými řešiteli 
celostátního kola nejvyšší kategorie olympiády v oboru, který odpovídá programu 
nebo oboru jeho studia na PřF UP. Toto studium bude vyplaceno v listopadu 2007 
studentům 1. ročníku na základě doložené žádosti. Problematika vyplácení tohoto 
motivačního stipendia bude projednána na nejbližším zasedání AS PřF UP. 

 

6. Nové dokumenty, směrnice a normy 
- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že vyšla nová vnitřní směrnice B3-06/6-MPK 

„Ubytování v objektech SKM UP“. 
 

7. Z porady rektora UP s děkany fakult 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se 8. 11. 2006 konala inaugurace děkanky 
CMTF RNDr. I. Vlkové, Th.D. 

- Kolegium děkana rovněž vzalo na vědomí informace o připravovaných změnách 
v organizační struktuře centrálních jednotek (CVT, Vydavatelství UP, AVC, 



Konferenční servis, Univerzita třetího věku, ...). Rovněž vzalo na vědomí, že bude AS 
UP předložen návrh na zrušení Centra distančního vzdělávání. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí aktuální stav přípravy nového mzdového předpisu. 

- Kolegium děkana bylo seznámeno s tím, že pokračují přípravy tvorby a řeší se 
problematika realizace Sociálního fondu. 

- Kolegium děkana rovněž bylo seznámeno se záměrem LF UP zřídit Zdravotnickou 
fakultu, kde by byly realizovány zdravotnické obory. 

 

8. Různé 
- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že dne 30. 11. 2006 se bude konat promoce 

absolventů doktorského studia a habilitačních řízení. Za PřF UP se této akce zúčastní 
děkan fakulty. 

- Kolegium děkana s potěšením vzalo na vědomí, že fyzická podoba úřední desky 
fakulty, která by byla veřejnosti nepřetržitě přístupná 24 hodin denně, je již připravena 
v budově fakulty v Hejčíně v podobě počítače v hale za sklem. Je jen potřeba naplnit 
tento informační zdroj potřebnými údaji. Zajistí proděkan Opatrný. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že se na 19. 12. 2006 připravuje posemestrální 
akce POSPOS. Tato akce, na které budou všichni zaměstnanci fakulty vítáni, se bude 
konat na nádvoří fakulty od 13,00 hodin. 

- Kolegium děkana vzalo na vědomí, že Akademie věd ČR, po dohodě s MŠMT ČR, 
nabízí od příštího roku každoročně 3 studijní pobyty v Japonsku v trvání 15 dnů. 

 
 
Příští kolegium: 11. 1. 2007 v 10,00 hodin  
Zapsala: J. Sněhotová     

 
 
 
    prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 

          děkan 


