Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 14. března 2017
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, proděkan Molnár; tajemnice Zimová, předseda
AS PřF UP doc. Jukl, vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
_________________________________________________
Jednání březnového kolegia děkana PřF UP zahájil a řídil pan děkan. V úvodu jednání seznámil přítomné s důležitými body
projednávanými na poradě rektora s děkany.
Diskutované body z kolegia rektora:
• Informační centrum Baluo – prezentace aktivit a nabízených služeb, seznámení s nabízenými benefity pro zaměstnance.
Pan děkan navrhl využít prostředky soc. fondu k úhradě jednorázové akce pro zaměstnance fakulty v aplikačním centru.
• Rektor na jednání informoval o centrálních rozvojových projektech CRP – pan děkan shrnul podané informace a krátce
se věnoval podílu PřF na centrálních rozvojových projektech.
• QS World University Ranking – UP se v rámci oborů medicína a optika zařadila mezi 500 nejlépe hodnocených
vysokých škol v žebříčku QS World University Ranking.
• Kampaň na získání Ph.D. studentů – přítomní diskutovali klesající počet kvalitních zájemců o Ph.D. studium a možná
řešení situace. Pan děkan odmítl zapojení PřF do případné celouniverzitní mediální kampaně na získání doktorandů,
řešení nedostatku kvalitních uchazečů o Ph.D. studium vidí spíše v orientaci na zahraniční studenty (využití
Fischerovských stipendií), a vytvoření srovnatelných podmínek pro uchazeče, aby byla fakulta (univerzita)
konkurenceschopná. Přítomní rovněž diskutovali úpravu výše tarifních platů profesorů ve vztahu k zachování
konkurenceschopnosti fakult UP i v tomto směru.
• Rektor stručně informoval o průběhu schvalovacího procesu projektů excelentního výzkumu.
• Konference Times Higher Education – UP dostala nabídku pořádat příští rok v Olomouci konferenci THE, dle pana
děkana by pořádání takové akce přineslo prospěch jak regionu, tak samotné univerzitě. Odhadované náklady konference
pro cca 500 účastníků jsou 3 mil. Kč. Pan rektor navrhl oslovit město i kraj s výzvou k zapojení i finanční podpoře akce
a zvážit objem a strukturu nákladů.
• Rekonstrukce hlavní menzy a sportovní haly UP – v červnu bude zahájena první etapa rekonstrukce sportovní haly UP,
druhá etapa naváže v roce 2018. Odhadované náklady činí 30 mil. Kč. Rekonstrukce hlavní menzy je momentálně ve fázi
výběrového řízení na zhotovitele. Práce budou provedeny v letních měsících, ukončeny by měly být do začátku nového
akademického roku. V souvislosti s rekonstrukcí menzy informoval děkan na jednání, že společně s SKM a PF řeší
problém kapacity parkovacích míst v areálu Envelopa. Rektor si vyžádal studii, která mu byla předložena obratem.
Odhad nákladů činí 10 mil. Kč.
• Lavička Václava Havla – v prostorách Zbrojnice bude letos na jaře instalována lavička Václava Havla. K tisku je rovněž
připravena nejstarší matrika univerzity.
• V souvislosti s připravovaným brexitem bude rektor oslovovat partnerské univerzity ve Velké Británii s nabídkou
kampusu v Olomouci, aby tak nepřišli o podstatnou část financování formou dotací. Požádal zástupce fakult o zaslání
kontaktních údajů na spolupracující univerzity.
• Pror. Bilík obecně informoval o poklesu počtu přijatých přihlášek na významných českých univerzitách.
• Akreditace doktorských studijních programů – k tématu se vyjádřil pror. Zouhar. Akreditace doktorských studijních
programů je obecně zahrnuta do Institucionální akreditace. Pan děkan sdělil své stanovisko, že naše fakulta bude zatím
postupovat žádosti o akreditaci doktorských studijních programů NAÚ. Struktura studijních programů je historicky
ověřená, změny v tomto směru fakulta zatím neplánuje. Pověřil proděkana Kubínka, aby zjistil, kterých doktorských
studijních programů se bude žádost o akreditaci v přechodném období týkat.
Děkan
Pan děkan požádal Mgr. Mazala, aby informoval o počtu podaných přihlášek ke studiu na PřF. Mgr. Mazal uvedl, že studijní
oddělení obdrželo k aktuálnímu datu o 173 přihlášek méně než v loňském roce. Pokles byl zaznamenán v počtu přihlášek na
bakalářské studijní programy, mírný nárůst pak v počtu přihlášek na magisterské studijní programy. Mgr. Mazal dále jmenoval
konkrétní obory, u kterých došlo k významnějšímu poklesu podaných přihlášek např. v souvislosti se zavedením přijímacích
zkoušek.
Kolegium děkana následně projednalo konání druhých kol přijímacího řízení. Přítomní se shodli, že druhé kolo přijímacích řízení
u navazujícího studia se otevírat nebude s výjimkou kombinovaného studia. Na závěr diskuse schválilo kolegium děkana konání
druhého kola přijímacího řízení u oborů dle přílohy.
Dne 27. března zastoupí pana děkana na setkání s ředitelkou Cernu paní Charlotte Warakaulle v Praze proděkan Hradil.
Pan děkan obdržel podnět od doc. Trávníčka k zorganizování setkání pro první zlaté absolventy PřF po 60 letech od absolutoria
a deseti letech po první zlaté promoci. Pan děkan navrhl pozvat tyto absolventy jako čestné hosty na letošní zlaté promoce.
Kolegium návrh schválilo. Oddělení vnějších a vnitřních vztahů o rozhodnutí kolegia informuje doc. Trávníčka.
Projekt CZ.03.1.51/2.2/0.0/16_132/0006622 Podpora vzniku a provozu dětské skupiny v areálu PřF UP Olomouc – Holice prošel
úspěšně kontrolou formálních náležitostí.

V souvislosti s připravovanou změnou Studijního a zkušebního řádu UP diskutovalo kolegium děkana návrh změn Studijního
a zkušebního řádu PřF, které předložil na jednání pan děkan a specifikoval doc. Jukl. Na žádost proděkana Kubínka členové
kolegia jednali také o změně počtu členů zkušební komise SZZ. Kolegium schválilo navrženou změnu předpisu v následujícím
znění: „Zkoušce z každého předmětu SZZ musí být přítomni nejméně tři členové zkušební komise včetně předsedy. Komise musí
být nejméně pětičlenná“.
V závěru diskuse kolegium schválilo celkové znění nového předpisu, který nabyde účinnosti v září 2017, kdy vejde v platnost
i nové znění Studijního a zkušebního řádu UP.
Děkan projednal se členy kolegia návrhy dohod o provedení práce za výuku volitelných předmětů předložené Katedrou
rozvojových a environmentálních studií. Navržená částka 400 Kč na hodinu odpovídá dle pana děkana ohodnocení profesora,
případně docenta. Pro ohodnocení magistra, který výuku povede, je dle něj tato částka nepřiměřená a nehospodárná. Kolegium
děkana odsouhlasilo jako přiměřenou hodinovou sazbu 250 Kč za výuku v tomto konkrétním případě.
Personální změny:
Pan děkan přivítal nového člena kolegia děkana, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželovou.
Vedoucím oddělení projektové podpory bude od 1. dubna 2017 jmenována Mgr. Lenka Copková. Ing. Michaela Holecová posílila
management projektů na řídícím úseku CRH. Oddělení projektové podpory doplní ke stejnému datu Ing. Ivana Saitzová.
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Dagmar Petrželová
Na žádost proděkana Molnára a Mgr. Dagmar Petrželové odsouhlasilo kolegium děkana možnost zveřejňovat ve Zpravodaji PřF
výzvy k vyplnění dotazníků studentů UP v rámci jejich výzkumu.
Mgr. Petrželová požádala proděkana Hradila o vyjasnění informačního toku a kompetencí v souvislosti s účastí UP včetně PřF na
mezinárodních studijních veletrzích. Oddělení vnějších a vnitřních vztahů připravuje propagační materiály pro podobné akce, ale
pracovníci nejsou o jejich konání na akcích včas nebo vůbec informováni.
Mgr. Petrželová vznesla dotaz, zda by bylo možné předat odpovědným pracovníkům RUP žádost, aby požadavky na zpracování
dat pro výroční zprávu poslali na fakultu souhrnně. Bylo by tak možné lépe rozdělit kompetence ve věci a pracovat efektivněji.
Termín vyhlášení Studentské vědecké soutěže o Cenu děkana byl stanoven na 4. května 2017.
Mgr. Petrželová požádala zástupce studijního oddělení o konzultaci, jakým způsobem postupovat, aby zajistila včasné vyplacení
stipendií pro studenty oceněné v této soutěži (vyplacení v době, kdy jsou ještě studenty PřF).
Proděkan Molnár
Proděkan Molnár upozornil, že Ph.D. studenti (didaktici) kombinovaného studia nemají prakticky možnost absolvovat povinnou
zahraniční praxi ve stanovené délce. V průběhu školního roku učí na školách, vedení je může z výuky uvolnit pouze
o prázdninách, kdy jsou ale školská zařízení, v nichž by mohli praxi získat, uzavřena. Bude třeba problematiku projednat.
Předseda AS PřF UP doc. Jukl
Doc. Jukl informoval, že kandidátky pro akademický senát PřF UP jsou uzavřeny a zveřejněny na webové stránce AS PřF UP
a úřední desce fakulty. Dále podal přehled vnitřních předpisů a norem, které nabyly účinnosti za uplynulé období (Novela Statutu
PřF UP, Statut UP, nový Řád přijímacího řízení, Řád celoživotního vzdělávání, jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení a další).
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák informoval, že od 1. března bylo zahájeno řešení projektů IGA 2017, hodnocení projektů IGA 2016 se uskuteční
21. března. Dále seznámil přítomné s programem zasedání vědecké rady, které se uskuteční 15. března.
Aktuálně probíhají výběrová řízení na akademické pracovníky.
Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek referoval, že na základě dohody s vedoucí kabinetu cizích jazyků se test kompetencí v anglickém jazyce pro
Ph.D. studenty uskuteční v rámci zápisu.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil představil projektový návrh v rámci předapliakčního výzkumu do celostátní výzvy (mimo ITI). Za fakultu je to
jediný projekt do této výzvy, kolegium děkana návrh schválilo. Děkan požádal proděkana Hradila, aby informace o projektovém
návrhu předal Mgr. Copkové (oddělení projektové podpory).
Proděkan Hradil představil rozpočet a návrh čerpání prostředků na podporu internacionalizace 2017.
Pan proděkan rovněž sdělil, že na základě výzvy k vypsání témat pro Fischerovská stipendia se sešlo 12 návrhů. Rád by portfolio
rozšířil až na 20 nabídek. Pan děkan navrhl orientovat se s výzvou na pracoviště s velkým vědeckým výkonem.
Tajemnice Zimová

Ing. Zimová představila přehled čerpání fakulty za rok 2016. Materiály obdrželi přítomní písemně, pan děkan zahájil rozpravu. Po
ukončení diskuse zahájil hlasování. Kolegium děkana jednohlasně schválilo přehled hospodaření fakulty za rok 2016. Dle
vyjádření pana děkana hospodařila fakulta jako celek velmi dobře.
Pan děkan dále přítomné seznámil s výší příspěvků na rok 2017 alokovaných na fakultu a s odhadovanou výší dotace, kterou
fakulta obdrží jako dorovnání rozdílu za RVO 2016. Pan děkan očekává ještě zvýšení alokace o čtyři procenta oproti tomuto
odhadu, což odpovídá částce zhruba 8 mil. Kč.
Ing. Zimová a pan děkan následně představili návrh rozpočtu na rok 2017.
Plán investic – materiál shrnul předpokládané investice kateder a děkanátu včetně zdroje pokrytí investic. Podrobně se přítomní
věnovali stavbám i mimořádným opravám plánovaným z rozpočtu děkanátu PřF. Do plánu investic bylo zahrnuto: dokončení tří
stavebních investičních akcí z loňského roku, spoluúčast 5% v návaznosti na realizaci projektů ERDF, stavba budovy serverovny
v Holici, dostavba správních prostor pro správu budov v Holici, doplnění a úprava chlazení a vzduchotechniky Envelopa, výměna
zkorodovaného potrubí katedry organické chemie, doplnění stínění budovy Envelopa, generální oprava střechy - východní terasa,
úpravy interiérů Envelopa – úprava studovny, úprava chodby na děkanátu. Dále úprava vzduchotechniky, oprava lamel
a stahovacího plátna v aule PřF.
Proděkan Molnár se dotázal na realizaci dětského koutku v budově fakulty. Po diskusi navrhli členové kolegia využít prostory
v 6. podlaží fakulty v dosahu bufetu.
Pevnost poznání bude realizovat úpravy podlah a dále rozdělení spodní části expozice a zřízení 2 kancelářských prostor.
Stavební úpravy jsou rovněž plánovány v budově SLO - zdravotechnická instalace.
Pan děkan a Ing. Zimová dále přestavili přehled FRIM rozdělený na jednotlivá pracoviště. Upozornili, že u Pevnost poznání byl
snížen dluh vůči FPP o 3 miliony korun.
Podrobně byl představen také plán hospodaření děkanátu a jeho jednotlivých pracovišť v porovnání s loňským rokem.
Dále byl představen plán alokací přidělených finančních prostředků na jednotlivá pracoviště – přehled jednotlivých částek po
odvodech a přesunech mezi jednotlivými pracovišti včetně meziročního srovnání.
K návrhu rozpočtu fakulty na rok 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky, pan děkan zahájil hlasování. Návrh rozpočtu fakulty
pro rok 2017 byl jednohlasně kolegiem děkana schválen.
Na závěr jednání seznámil pan děkan přítomné s přehledem procentuálního podílu RVO nejsilnějších pracovišť. Jsou to optika,
CRH, RCPTM - tato tři pracoviště se podílejí z 58 procent na celkovém vědeckém výkonu fakulty. Následuje zoologie, LRR
a informatika, která se za stala pátým nejsilnějším pracovištěm fakulty s ohledem na vědecký výkon.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 4. dubna 2017 v zasedací místnosti děkana PřF UP
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

