Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 5. září 2007
Přítomni: děkan Ševčík, proděkan Molnár, proděkan Opatrný, proděkan Frébort, předseda AS
PřF UP Rulík, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. Gronychová.
Omluvena: proděkanka Tesaříková
Program:

1.
2.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

Úprava areálu v Holici
Právní oddělení UP
Akreditace
Cena děkana
Změna v hodnocení na A,B,C,D,F
Etický kodex
Scio testy
Evaluace
Různé

Úprava areálu v Holici a na Envelopě
Proděkan Frébort informoval kolegium o dokončené rekonstrukci elektrických rozvodů 6. a 5.
patra budovy A v Holici za 1.1 mil Kč a o dokončeném zateplení budovy za 8.2 mil Kč, , kde
byl celkový předpokládaný rozpočet navýšen asi o 200 tisíc korun. Dále bylo kolegium
informováno o výstavbě objektu menzy a informačního centra, která by měla začít již v roce
2007 a kde je finanční rozpočet 22,5 mil. korun. Dále informoval o předpokládaných
nákladech na vnitřní vybavení menzy a na přípravu jídla, kde se počítá s částkou 5,5 mil.
korun a je třeba požádat o začlenění těchto nákladů do rozpočtu SKaM pro rok 2008. Dále
informoval o proběhlém výběrovém řízení zpracování dokumentace pro územní řízení na
novou budovu na Envelopě z projektu Op VaVpI, které vyhrála firma Stavoprojekt. Kolegium
děkana bylo rovněž informováno o pozdržení podpisu smlouvy o směně pozemků s městem.
Rada města Olomouce schválila upravenou smlouvu, která je připravena pro pana rektora
k podpisu.
Právní oddělení UP
Kolegium děkana žádá právní oddělení UP o urychlené projednávání veškerých smluv na
převod pozemků s městem a smluv týkající se všech projektů.
Akreditace
Kolegium děkana bylo informováno proděkanem Frébortem o probíhající akreditaci
Bioorganické chemie, kde se čeká na její schválení. Dále bylo informováno o nadcházejícím
přijímacím řízením na doktorské studium Geografie, oboru Geoinformatika a kartografie,
které proběhne 10. října 2007 a o zahájení prací na vytvoření překladů všech anotací předmětů
z českého jazyka do anglického, bude provedeno v rámci Rozvojových projektů – ECTS
labels.
Cena děkana

Proděkan Opatrný informoval kolegium o návrhu aktualizace statutu Ceny děkana, podle nějž
by se o cenu mohli ucházet i pracovníci s 0.5 úvazkem a vyšším, dále by se zrušila možnost
získání ceny za pouhé překročení impakt-faktoru 2,5 bez překročení 20% kvantilu, a
umožňovala by získat cenu i studentům PřF, kteří nejsou zaměstnanci, a kterým by se cena
vyplácela formou stipendia. Kolegium návrh po úpravách schválilo a doporučilo předložit
Akademickému senátu.
Změna hodnocení na A,B,C,D,F
Proděkan Molnár upozornil, že se změnou hodnocení zkoušek (A,B,C,..) vznikne řada
problémů, které bude potřeba vyřešit – změny ve STAGu – dohoda všech VŠ využívajících
STAG, změna Studijního řádu, řady dalších směrnic a norem, např. směrnic rektora
Organizace studia v kreditním systému aj. Vymyslet jak se bude počítat studijní průměr, jak
uznávat zkoušky dříve, nebo při přestupu, jak dodržovat uvedená procenta při ústním
zkoušení. Dále proděkan Molnár upozornil na skutečnost, že s Mgr. Sněhotovou věnovali
spoustu času a sil, aby Studijní a zkušební řád UP a Opatření děkana PřF bylo konzistentní a
funkční a jestli by se síly neměly věnovat k řešení jiných problému, třeba funkčnosti Portálu
pro studenty atd.
Etický kodex
Proděkan Opatrný informoval o návrhu univerzitního Etického kodexu, který byl fakultám
rozeslán k připomínkování. K návrhu se již z naší fakulty sešla řada podnětů a kritických
připomínek, což je velmi dobře ; doporučujeme přistoupit k věci podle hesla „jaké si to
uděláš, takové to máš“ raději než čekat, až to za nás udělají jiní a pak brblat, co zas vymysleli.
Scio testy
Proděkan Opatrný informoval o návrhu společnosti Scio provést srovnání výsledků uchazečů
o studium, kteří vykonali přijímací zkoušky jak u nás, tak prováděli scio-testy. Podle
navrhované smlouvy by PřF poskytla svá data, zaplatila 1000,- Kč a Scio by provedlo
srovnání a poskytlo nám výsledky srovnání. Kolegium návrh zamítlo.
Evaluace
Proděkan Opatrný vznesl dotaz na osud vnitrofakultních evaluací, jejichž metodiku
připravovala doc. Talašová. Budou využívány, nebo půjdeme jinou cestou, např. formou
externích evaluací jako na PřF MU, nebo celou věc ještě odložíme? Kolegium se prozatím
přiklonilo ke třetí variantě. (Prosím nechat formulaci ověřit ještě panem děkanem.)
Různé
•

Poslední týden v září a říjnu se budou provádět pracovní schůzky s vedoucími kateder
na kterých budou předány dekrety nově zvoleným vedoucím kateder.

•

Vyšla nová směrnice typů a užívání razítek na na UP v Olomouci.

•

Do 21. 9. 2007 je termín pro napsání projektů s odpovědnými prorektory.

•

Na příštím kolegiu děkana bude projednán DZ PřF.

•

Prověřit, zda v rámci nového integrovaného programu v oblasti dopravy bude možné
posílit autobusovou dopravu mezi Envelopou a Holicí – prof. Frébort.

•

Na uvolněné místo předsedy pracovní skupiny pro Matematiku a Informatiku
Akreditační komise navrhuje VPROM prof. Chajdu.

•

Zájemci o organizaci plesu se mohou přihlásit paní Netukové.

•

V rámci stěhování kateder do nové budovy na Envelopě v roce 2008 bude vytvořena
škodná komise, která bude provádět inventarizace s podrobným vyřazením všeho
zastaralého inventáře.

•

Prof. Opatrný zaktualizuje seznamy členů VPRO, RDSO OR DSP a nechá je zveřejnit
na webové stránky.

•

13.11.2007 proběhne Zlatá promoce. Zúčastní se jí absolventi, kteří promovali na PřF
před 50. lety.

•

Dotaz ohledně možných zájemců o pronájem prostor v nové budově, konkrétně
možnost provozu knihkupectví – pan Dočkálek ze Studentcentra. Odpověď - v této
věci již probíhá jednání.

•

Do 30. září 2007 se podávají návrhy na Cenu ministryně školství, která se uděluje jako
věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a
vývoji

•

25. září 2007 bude schůzka vedení se sekretářkami kateder

•

5. – 9. 11. bude probíhat týden vědy

•

V případě nepřítomnosti zastupuje dr. Sklenáře, správce sítě v Hejčíně, dr.Sychrava.

•

Termín kolegia bude první středu v měsíci od 8:00

Zápis z porady rektora
ECTS Label
Pror. Dürr vysvětlil problém se stupnicí hodnocení výsledků zkoušek, a to ve škále A, B, C,
D, E, F. Děkanky a děkani vzali přednesenou informaci na vědomí a budou se jí na fakultách
zabývat.
Rektor UP – připomněl, že se rozhodnutí o novém systému hodnocení nezbytně promítne do
Studijního a zkušebního řádu, ale i do studijního systému STAG.
1.

Ekologický projekt

Pror. Weigl – nejprve informoval děkanky a děkany o tom, že je plně v provozu oddělení pro
veřejné zakázky (dva pracovníci), a vyzval je k tomu, aby kvůli koordinaci posílali zakázky
přes něj; zdůraznil, že je třeba vyřešit spolupráci s právním odd. RUP. Dále prorektor uvedl,
že v rámci MŽP je zveřejněna vágně formulovaná výzva k Operačnímu programu Životní
prostředí, druhému největšímu operačnímu programu ČR, pro období 2007 – 2013. Pro první
výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti je možné podávat od 3. září do 26. října
2007. O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu
žádostí. Pro UP je zajímavá prioritní osa, která je zaměřena na energetické úspory. Fakulty
byly již dříve informovány a panuje shoda v tom, že půjde o celouniverzitní projekt s dílčími
podprojekty. Projekt bude zajišťován oddělením rozvoje pror. Weigla. Podle prorektora bude

UP schopna připravit projekt za 200 až 250 mil. Kč. Platí zásada, že projekt je kofinacován
podle míry vytváření vlastních finančních zdrojů.
Pror. Weigl sdělil, že je několik firem, které se ucházejí o spolupráci. Je třeba nejprve
analyzovat situaci na fakultách a zařízeních. Energetické audity byly již dříve provedeny, ale
některé je nutno aktualizovat. Prorektor plánuje v krátké době schůzku s proděkany.
Rektor UP upozornil na nabídku Technoexportu, kterou všichni dostali společně s pozvánkou
na dnešní poradu.
Česká hlava
Rektor UP se na děkanky a děkany obrátil s výzvou, aby zvážili možnost doporučit vhodné
nominace studentů UP do letošního již 6. ročníku soutěže Česká hlava:
GAUDEAMIUS - určený pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu a
ceny
DOCTORANDUS - určené pro studenty doktorského studia či těm, kteří ho ukončili ve
stejném roce jako je ročník soutěže. Uzávěrka nominací je stanovena na 15. září 2007.
Cena ministryně školství
Rektor UP rovněž připomněl Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum,
která se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve
výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o podpoře
výzkumu a vývoje"). Návrhy podávají rektoři vysokých škol, ministři a náměstci ministrů
jednotlivých resortů, ředitelé ústavů Akademie věd ČR a předseda Akademie věd ČR, ředitelé
pracovišť výzkumu a vývoje a představitelé občanských sdružení. Lhůta k předání návrhů
končí vždy 30. září daného roku.
Datum příštího kolegia: 3. října 2007
Zapsala: Dana Gronychová

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

