Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 9. dubna 2018
Přítomni:
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (děkan); Ing. Lenka Káňová (tajemnice); RNDr. Eduard
Bartl, Ph.D.; prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.; doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.; prof. RNDr.
Karel Lemr, Ph.D.; prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; RNDr. Tomáš Fürst Ph.D.;
Mgr. Jiří Mazal; Mgr. Dagmar Petrželová

___________________________________________________________________
Kolegium zahájil pan děkan úvodním slovem, a zároveň představil všem přítomným novou
paní tajemnici Ing. Lenku Káňovou. Dále pokračoval informacemi z kolegia rektora.




kolegium rektora (děkan Kubala)
o

na semináři, který se konal v Olomouci, byla představena metodika 17+,
bude se dále dopracovávat na úrovni MŠMT, stále ve fázi polotovaru,
v představených výsledcích např. nebyl zohledňován počet autorů publikací

o

finanční zdroje na internacionalizaci (Erasmus+, mobility mimo EU,
hostující profesoři, stáže mimo EU, mobility akademiků), prof. Dušek bude
ještě projednávat a z rektorátu přijde metodický pokyn

o

PGS studenti – podle pokynu z rektorátu má být stipendium min. ve výši
12 200 Kč (což odpovídá úrovni zákonem zaručené min. mzdy), a to s
platností od 1. května 2018 – bude se dofinancovávat ze stipendijního fondu
(950 Kč),

proděkan Lemr
o

18. dubna 2018 proběhne první zasedání nové Vědecké rady – 2 habilitační
řízení se budou zahajovat, 2 budou probíhat, dále se projedná jmenování
VPRO (musí se nachystat) a další studijní záležitosti se projednají v různém;
do konce semestru by se měly stihnout dvě zasedání, prof. Dušek doporučil
naplánovat všechny 4 termíny
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o

o

komise pro kvalitu:


implementace systému řízení kvality (vyžaduje to zákon, MŠMT,
Národní akred. úřad), komise – bude systém hodnotící kvalitu řešit
cca 4 roky



proděkan dále upozornil na slabiny UP - málo Bc. studentů končí
studium včas (1 ze sledovaných parametrů), příjem z privátních
zdrojů (smluvní výzkum máme, můžeme mít další např. školení,
kurzy jako FF), regionální publikace (s partnery z regionu)



organizační struktura systému kvality: Rada pro vnitřní hodnocení
(jmenuje rektor), úsek prorektora pro strategii a kvalitu (pověřuje
rektor), komise pro kvalitu RUP (pověření proděkani fakult,
pověřuje děkan fakulty), koordinátoři kvality na fakultách (pověřuje
děkan fakulty) – u nás bude pověřená Mgr. Miriam Delongová –
způsob, jakým se pověřuje, zjistí proděkan Lemr a dohodne realizaci
s p. Petrželovou



časový harmonogram implementace – vznik norem pro hodnocení
kvality (pravidla + postupy), implementace IS HAP na UP, diskuse
k indikátorům, úprava norem, v IS HAP se bude dále měnit váha
jednotlivých parametrů, implementace IS KVAL – RUP,
implementace modelu EFQM (děkanáty)



model excelence EFQM – hodnocení vedení, pracovníků … +
zpětná vazba od pracovníků, studentů, okolí (jak vnímají pracovníci
přístup univerzity k zaměstnancům); pan proděkan promítnul
výsledky dotazníků napříč univerzitou, dotazník odhalil, že parametr
„pracovníci – výsledky“ je nejhorším parametrem, proděkan
upozornil na velký prostor pro zlepšení na všech úrovních řízení



pan děkan namítl, že mu výsledky hodnocení přijdou jako obtížně
interpretovatelné, poznamenal, že mu v dotazníku chyběly některé
možnosti k zaškrtnutí (např. nevím, nechci se vyjádřit apod.), což
může deformovat výsledné hodnoty.

problém parkování v okolí PřF zejména při uzávěrkách mostů v blízké
budoucnosti - pan proděkan Lemr jako minimální požadavek navrhl zajistit
dodatkovou tabulku, která bude upozorňovat, že parkování je pouze pro
zaměstnance UP, další možnosti - provizorní parkoviště či vymezit
parkování závorou – čeká se na vyjádření kvestora, musí řešit RUP, který je
v tomto partnerem města, paní tajemnice byla požádána, aby v příštím týdnu
u pana kvestora zjistila aktuální situaci
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proděkan Bábek
o



PGS studium upravují 2 základní směrnice (z roku 2014), navrhuje napsat
novou směrnici (květen – červen) a úpravu následujících bodů:


uznávání publikací (předmět) – uznávání publikací, kde PGS není
koresp. autorem není problém



upravit neplatné odkazy na starší směrnice



1 prvoautorská + 1 recenzovaná publikace (dořeší se ještě
na VPRO), dále na jednotlivých oborech možnost zpřísnit kritéria,
dle možností oborů; bude potřeba vztáhnout k novým akreditacím
(prvoautor, korespondující, hl. autor – vymezení pojmů se bude řešit
na separátní schůzce, poté se předloží VPRO)

o

největší úbytek studentů je na oborech matematika, informatika, vědy
o zemi (MRS a geoinformatika mají krátce akreditaci a není zájem studentů)

o

pan proděkan pošle členům kolegia původní směrnici s navrhovanými
úpravami (prof. Dušek navrhuje zrevidovat stávající směrnice během léta)

různé
o

pan prof. Opatrný požádal p. děkana o výroční zprávu fakulty –
p. Petrželová zjistí, zda je potřeba ji dělat a na zpracování se použijí
informace z výroční zprávy UP

o

od příštího roku se případně zpracuje fakultní výroční zpráva včetně jejího
reprezentativního grafického provedení

o

proděkan Dušek:

o



informoval o chybě ve směrnici CTS



rada VŠ – bude implementován dvouletý institucionální plán (20192020), podpora zahraničních post doktorandů – upozornil kolegium,
že se nesmí opomenout fakt, že část mzdy by měla jít z daného
plánu

proděkan Kvítek


OP VVV – univerzita získala 3 000 mil. Kč na období dalších 4 let



krajské ITI projekty - zbylo 18 mil. Kč



neuskutečněné projekty z Marie Curie budou pravděpodobně
podpořeny
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o

o



letos 2. výzva na mobility



další výzva ESF a RG projekty (bylo navrženo podpořit Pevnost
poznání)



MŠMT - podpora vnitřních grantů z částí peněz z ESF projektů



excelentní výzkum – výzva (FF a LF dostanou přednost se svými
projekty)

proděkan Lemr


juniorské granty (dofinancování 50% z fakult) – bude potřeba
projednat



informoval o obhajobách IGA projektů a opatření při porušení
podmínek řešení projektu,
kterým je jednoleté pozastavení
možnosti podat grant pro řešitele projektu (nikoliv pracoviště)



předal informaci od p. prorektorky, že se má plánovat IRP
(investiční rozvojový projekt)



akreditace – reakreditace habilitačních a profesorských řízení - na
podzimní Vědecké radě fakulty se musí schvalovat, protože poté na
jaře schvaluje VR UP (musí se zjistit, jakých oborů se to týká a
informovat příslušné obory o tom, jaké podklady je potřeba připravit
– bude řešit pan proděkan Bartl)

p. Petrželová


kulturní akce pro zaměstnance:


hradí se v souladu s rozhodnutím děkana Poskytování
příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu a
jejích dodatků (stav k 31. Prosinci 2017 byl 4.924.171 Kč, k
28. únoru 2018 5.150.917 Kč)



divadlo (uzavřené představení pro PřF
představení - 60 000kč, nejdražší 100 000kč



další představení navrženo a schváleno na začátek semestru
(září) termín 26. 9. 2018



prof. Dušek navrhuje projednat širší škálu výběru kulturních
akcí



příspěvek na stravné ze zdroje sociálního fondu na AR
2018/2019 bude projednávat na dalším kolegiu
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UP)

kratší



GDPR:


na právním odd. vytvoří formulář ke schválení zveřejňování
fotografií apod. na webu, facebooku (podepsaný
zaměstnancem se bude zakládat do osobních složek na
personálním odd.), formulář bude univerzální pro všechny
weby apod. (např. z důvodu přesunů pracovníků) – bude
zajištěno ve spolupráci s vedoucími pracovišť a
sekretářkami



apel
na
používání
pracovní
mailové
adresy
jmeno.prijmeni@upol.cz za účelem přijímání i odesílání
veškeré elektronické pracovní korespondence



univerzita bude GDPR řešit po vlastní ose, ne skrz externí
firmu



budou různé úrovně zabezpečení pro jednotlivé pracoviště,
nakládající s různými údaji

o

bylo rozhodnuto, že ohledně stipendií doktorandů se bude postupovat dle stávajícího
systému až do vydání nové směrnice

o

prof. Lemr dá do zpravodaje poděkování všem pracovníkům, kteří podali návrhy do
soutěže GAČR

Pan děkan na závěr požádal, aby byly podněty k různému zasílány dopředu. Dále se
účastníci shodli na kratších schůzkách přímo s p. děkanem ohledně dílčích témat, jako jsou
VPRO, PGS studium, ad. Výsledky těchto jednání budou poté předneseny kolegiu.
Přehled úkolů
proděkan Lemr
proděkan Bartl
tajemnice
proděkan Bábek
p. Petrželová

jmenování koordinátorky kvality
zahájení akreditace hab. a prof. řízení
stav řešení parkování u p. kvestora
příprava nové směrnice pro PGS studium (květen-červen)
zjistit podmínky pro fakultní výroční zprávu

Zapsala: Mgr. Lenka Hárendarčíková
Další kolegium proběhne v pátek 18. května v 9:00 hod.

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF
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