Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 2. května 2017
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, proděkan Molnár; tajemnice Zimová, vedoucí
studijního oddělení Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
Omluveni: předseda AS PřF UP doc. Jukl
_________________________________________________
Jednání květnového kolegia děkana PřF UP zahájil a řídil pan děkan. V úvodu jednání seznámil přítomné s důležitými body
projednávanými na poradě rektora s děkany. Podklady obdrželi přítomní písemně.
Diskutované body z porady rektora s děkany:
• Zpráva o knihovně UP - informace o rozvoji KUP, pan děkan předal Mgr. Sedláčkové požadavek na dojednání nových
podmínek pro předplatné časopisu Science v režii centrální jednotky UP.
• Vzhled a označení univerzitních budov – přítomní diskutovali nutnost změny a doplnění značení budov v souladu s JVS.
Přiklonili se k centrálnímu řešení návrhu a provedení. V souvislosti s univerzitními objekty také zvažovali možnosti
zabezpečení objektů, ke kterým bude pravděpodobně univerzita vyzvána vzhledem k výsledku screeningu PČR
provedenému na základě zhoršující se bezpečnostní situace v rámci EU.
• Výstupy projektu Transfer technologií – o projektu informoval prof. Mašláň, v rámci projektu se připravuje nový kurz
Základy ochrany duševního vlastnictví a transfer technologií.
• Rekonstrukce objektu na Envelopě – informace prezentoval prof. Mašláň, rekonstrukci zařadil do OP PIK, uvedl, že
město bude rekonstrukci spolufinancovat, již vyhradilo finanční prostředky, univerzitu čeká dofinancování ve výši
70 mil. Kč z dotací za výuku; jedná se o 25 procent z celkové částky 250 mil. Kč bez DPH.
• Návrhy na přednášku k poctě J.L. Fischera – návrhy za jednotlivé fakulty předají děkani na výjezdní poradě rektora
s vedením fakult. Pan děkan požádal přítomné o zaslání návrhů emailem do 20. května.
• Hodnocení výzkumu na vysokých školách dle Metodiky 17+ – pan děkan předal materiály prof. Dvořákovi, kterého
nominoval do pracovní skupiny UP. Ta se bude zabývat novou formulací strategie vědy a výzkumu na UP.
• Absolventské setkání v Praze – rektor informoval o setkání absolventů na lodi CargoGallery s doprovodným programem
na březích náplavky dne 12. srpna 2017.
• Sportovní den UP – pan rektor požádal přítomné děkany, aby dle uvážení vytvořili 10. května na pracovištích podmínky
pro zapojení zaměstnanců do sportovního dne UP.
• Projednávání změn úvazků docentů a profesorů na fakultách s rektorem
• OP VVV - úvazky u interních zaměstnanců zapojených na schválených projektech se budou navádět dle harmonogramu
od 1. května.
• Rektor krátce informoval o návštěvě zástupců THE.
• Pror. Kučera zaslal vedení jednotlivých fakult materiály k vnitřnímu řízení, připomínky k materiálu by měly být
předloženy na výjezdní poradě rektora s děkany. Pan děkan informoval o problematice obsažené v materiálech a požádal
o součinnost při vypracování stručného rámcového stanoviska. Předložené materiály řeší: pověření zaměstnanců
k právnímu jednání za fakultu, právní informace v emailu (stanovisko k tomuto bodu zpracuje Ing. Zimová ve spolupráci
s Mgr. Petrželovou do 20.5.), evidence požadavků přes oddělení veřejných zakázek centrální jednotky, dále vkládání
doložky o mlčenlivosti do smluv (Mgr. Petrželová) a plánování na UP.
• Předseda AS UP informoval přítomné, že na prvním zasedání AS UP v novém složení dne 7. června bude na programu
volba předsedy a místopředsedů AS UP a vyhlášení voleb rektora.
Děkan
V době zahraniční cesty do Washingtonu zastoupí pana děkana ve funkci proděkan Dvořák.
Ostraha objektů PřF – na podnět pana děkana informovala Ing. Zimová, že aktuálně probíhá veřejná soutěž na ostrahu fakultních
objektů.
Pan děkan informoval o připomínkách řídícího orgánu k první monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu Pevnost Poznání za
rok 2015.
Fakulta byla vyzvána k vyklizení skladových prostor v Neředíně.
Přihlášky na doktorské studium – Mgr. Mazal na podnět pana děkana informoval, že do doktorských studijních programů
se přihlásilo k datu 2. května 59 studentů.
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová uvedla, že u některých pracovníků bude nutné upravit mzdový výměr v souladu s nově stanovenou tzv. minimální
zaručenou mzdou.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil informoval, že čerpání projektu IP probíhá dle plánu.
Pan proděkan rovněž sdělil, že letos zažádali o stipendia J.L. Fischera pouze 4 zahraniční studenti. Proto navrhl uvolnit podmínky
pro přijetí do stipendijního programu a umožnit studentů zahájit studium i během letních měsíců. Pan děkan upozornil, že při
pozdějším nástupu do programu může být problematické získat potřebný počet kreditů.

Sběr dat pro sebehodnotící zprávu – proděkan Hradil znovu upozornil, že je třeba evidovat výjezdy do zahraničí. Otevřel diskusi
o možnostech získávání potřebných dat. Do diskuse se zapojila Ing. Zimová, Mgr. Petrželová. Ing. Zimová prověří na EO
možnost získat data ze SAP. Pan děkan navrhl iniciovat zavedení elektronických zahraničních CP.
Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek předložil kolegiu děkana ke schválení podmínky pro přijímací řízení pro příští akademický rok. Návrh
dokumentu byl projednán s vedoucími pracovišť na čaji o třetí. Kolegium podmínky pro přijímací řízení schválilo, dokument bude
dne 17. května postoupen na první zasedání AS PřF UP.
Mgr. Mazal doplnil, že dokumenty zasílané uchazečům (pozvánky, dekrety) budou mít nadále písemnou podobu, i když už je
možné vést většinu korespondence pouze elektronicky.
Pan děkan uvedl, že vzhledem k nárůstu finančních prostředků ve stipendijním fondu zvažuje navýšení prospěchového stipendia.
Proto požádal Mgr. Mazala, aby ve spolupráci se studijním oddělením zjistil objem finančních prostředků, které fakulta ročně
vyplácí za prospěchová stipendia. Uvažuje i o zvýšení stipendií pro studenty doktorských studijních programů. Stipendijní řád je
s účinností od 1.10. 2017 vyňat z působnosti fakultního senátu, pan děkan by ale návrh chtěl se senátory projednat.
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák informoval o vědecké radě, která se uskuteční 3. května 2017.
Proděkan Molnár
Proděkan Molnár krátce informoval o závěrech jednání komise IT. Prorektor Kučera požádal, aby fakulta nominovala do komise
kontaktního pracovníka, který bude garantovat chystané změny v systémech na PřF. O konkrétním zástupci se bude ještě jednat.
Proděkan Molnár rovněž informoval o pozitivních zkušenostech s elektronickými volbami do fakultního a univerzitního senátu na
filozofické fakultě. Změna v postupu mimo jiné přinesla i vyšší účast voličů.
Pan proděkan shrnul základní informace o sigle sign on přihlášení do portálu UP, prostředí Share Point, Work Flow. Fakulty se
mají rozhodnout, zda chtějí Work Flow využívat, zda chtějí uplatňovat elektronický podpis pro vnitřní univerzitní potřebu
v prostředí CESNET. K tomuto se vyjádřil pan děkan, uvedl, že pokud se má v tomto rozhodnout, potřebuje upřesňující
informace, co by tento elektronický podpis nahrazoval, zjednodušoval.
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Dagmar Petrželová
Mgr. Petrželová pozvala přítomné na studentskou vědeckou soutěž o Cenu děkana 2017, na kterou je přihlášeno 84 studentů.
Seznámila přítomné s programem akce, sdělila, že se letos podařilo pro soutěžící zajistit velmi hodnotné ceny.
Na podnět Mgr. Petrželové stanovilo kolegium děkana termín PosPos na středu 14. června od 12:00 v Holici.
Dne 5. června se uskuteční uzavřené divadelní představení pro zaměstnance, zahájení programu se ujmou proděkani Kubínek
a Molnár.
Mgr. Petrželová krátce shrnula, že vouchery do centra Baluo poskytované ze sociálního fondu PřF UP využilo zatím 175 osob.
Mgr. Petrželová podala návrh na uspořádání zájezdu v rámci dne dětí nad rámec standardní nabídky soutěží a her.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 13. června 2017 ve 13:30 v zasedací místnosti děkana PřF UP
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

