Zápis z kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 18. května 2018
Přítomni:
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (děkan); RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.; prof. RNDr.
Miloslav Dušek, Dr.; doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.; doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.; prof.
RNDr. Karel Lemr, Ph.D.; Mgr. Dagmar Petrželová; prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.; doc.
Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (prorektor)
Omluveni:
prof. RNDr. Ondřej Bábek (proděkan)
Ing. Lenka Káňová (tajemnice)
Mgr. Jiří Mazal

Úvodní slovo pronesl děkan fakulty doc. Kubala a přivítal všechny přítomné včetně hosta
kolegia prorektora Fiuráška.


prorektor Fiurášek
o

návrh na kandidáty na členy Komise pro hodnocení výsledků, která je
poradním orgánem RVVI – po diskuzi s rektorem UP bude za UP navržen
jako jeden z kandidátů prorektor Fiurášek (rozprava o strategii UP společně
s rektorem a prorektorkou Ulrichovou)

o

dvojvýzva OP VVV – základní informace vypracoval prorektor Fiurášek –
diskuze na téma dvojvýzvy, bude centralizováno celouniverzitně, alokace na
jednotlivé fakulty budou tématem jednání v rámci prorektorů v průběhu
měsíce června, alokace na ESF – 60 milionů/univerzitu, na ERDF – 100
milionů /univerzitu, alokace řádově nižší, než u čtyřvýzvy, doporučena
iniciativa ze strany fakult – velmi hrubá představa základního tématu části
projektu za PřF, která bude krystalizovat do podrobnější struktury
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kolegium rektora (děkan PřF doc. Kubala):
o

juniorské granty - děkan fakulty představil kolegiu vnitřní normu UP R-B18-10 „Zásady soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého
v Olomouci“, vydanou dne 15. 3. 2018, nejdůležitější body normy byly
diskutovány s členy kolegia, bližší informace k normě budou podány na VR
UP, grantová podpora je zaváděna na podnět od prof. Hobzy, garantem je
prof. Ulrichová, pilotní cyklus vč. časového harmonogramu - bude se
postupně vyvíjet, systém zpravodajů projektů za každou fakultu, tři základní
skupiny - přírodní vědy, lékařské vědy, humanitní vědy – z každé skupiny
vždy 1 projekt, délka realizace 3 roky, rozpočet max. 4 mil. na projekt,
financování – finanční prostředky na projekt budou poskytovány
z prostředků rektorátu a fakult, max. ve výši 4 mil. Kč, min. 1 mil. pro jeden
projekt a to v poměru 50:50, diskutována struktura finančních prostředků –
bude řešeno jako závazek v rozpočtu PřF na rok 2019. Diskutováno
dofinancování podílu poskytnutého na úrovni rektorátu. Z celkové částky
projektu bude z fakultních prostředků pokryto 25%, z prostedků pracoviště,
kde bude projekt realizován také 25%. Pro hodnocení projektů bude děkan
jmenovat komisi, na předsedu komise byl navržen proděkan Lemr

o

aktivity VUP – byly představeny brožury Vydavatelství UP

o

tisk diplomů na ruční papír – projednán návrh - dražší, ale reprezentativnější
než současná verze diplomů, vodoznak, není možný padělek, tisk zajistí
CVT, zkušební tisk v únoru, v řešení gramáž a další podrobnosti, zátěž
fakulty řádově okolo 10 tisíc Kč
Mgr. Petrželová projevila zájem o nakoupení ručního papíru pro slavnostní
příležitosti, které organizuje oddělení vnějších a vnitřních vztahů.

o

zastavení projektu Envelopa – projekt Envelopa byl definitivně zastaven

o

bezpečnost na kolejích – fakulty byly ředitelem kolejí a menz požádány o
součinnost a pomoc při řešení problémů, které vyvolává chování některých
zahraničních studentů ubytovaných na kolejích, související zejména s jejich
zvyky odlišnými od našich, které v některých případech vedou až k hrubému
porušení ubytovacího řádu

o

kybernetické hrozby – prezentace dr. Skoupila - dochází ke změně
charakteru kyberútoků – jedná se již přsvážně o byznys, nikoliv vandalismus







ze strany CVT byl nedávno proveden penetrační test reakce
zaměstnanců na simulovaný kyberútok, vyhodnocení – zaměstnanci
UP - 92% nereagovalo, 8% ano, z řad akademických a vědeckých
pracovníků reagovalo 3,5%, z řad THP 3,5%, studenti – reagovalo
9%
řešení – prevence – vstupní proškolení studentů, průběžná školení
zaměstnanců i studentů
návrh – školení cíleně pro pracovníky, kteří pracují s daty –
děkanát, sekretářky, studijní oddělení, poslat prezentaci na
pracoviště, dát do Zpravodaje odkaz, zahrnout tyto informace i do
bedekeru pro prváky Kudy kam
Mgr. Petrželová zašle přímo tomu, kdo tvoří tuto příručku.
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o

dislokační komise - komise, poradní orgán rektora, která má řešit převody
budov, majetku atd., členem by měl být tajemník fakulty (ve vztahu
k fakultám)

o

GDPR – platné od 25. 5. 2018, ze strany RUP bude vydaná příručka pro
zaměstnance, bude zaslána na jednotlivá pracoviště
Mgr. Petrželová – nemá jako koordinátor za PřF zatím žádný výstup ani
závěr, podle informací z posledního jednání na rektorátě není do této chvíle
jednotný ani názor jednotlivých pracovníků PO RUP

o



Pan děkan navrhne CVT zpětnou vazbu pro pracovníky a studenty,
kteří reagovali na podvodný e-mail (v případě skutečného útoku by
umožnili vstup do databází UP)

Konsorcium evropských univerzit – slaďování struktur univerzitních
systémů, kreditních systémů, možnost společných grantů, možno
zakomponovat dlouhodobé spolupráce se zahraničními institucemi
proděkan Dušek – byl vyzván k vypracování seznamu spolupracujících
univerzit a následnému předání prorektoru Kudláčkovi

proděkan Lemr
o

program a příprava zasedání Vědecké rady
 termín: 6. 6. 2018, návrhy programu od jednotlivých členů nejpozději
1 týden před termínem – poslat Mgr. Delongové a proděkanovi
Lemrovi v kopii




předběžný program bude doplněn o neformální diskuzi k indikátorům
kvality UP, o žádost o vyjádření VR k hlasování k akreditacím – per
rollam
informace o proplácení CP pro externí členy
doporučení - 1 habilitační a 1 profesorské řízení

o

aktualizace „kuchařky“ pro habilitační a profesorská řízení na webových
stránkách VaV – zajistí referentky VaV ve spolupráci s proděkanem Lemrem

o

hodnocení kvality a spokojenost zaměstnanců
 termín Komise pro kvalitu - 13. 6. 2018, přicházejí podněty z řad
zaměstnanců: další možnosti rozšíření elektronických systémů např.
CP ne v papírové podobě, zmíněna nedostatečná komunikace
pracovníků děkanátu s pracovišti - zpětná vazba při mailové
komunikaci apod., dále frustrace z nedocenění výuky, systém
hodnocení výuky jednotlivých vyučujících, volba oblíbeného
pedagoga z řad studentů (dr. Fürst – zpracoval systém pro
Právnickou fakultu - systém hodnocení výuky jednotlivých
vyučujících), budou shromažďovány další podněty
 proděkan Hron navrhl sestavit dotazník pro doktorandy a studenty 5.
ročníku magisterského studia, dotazníky pro absolventy
 proděkan Lemr informoval, že některé indikátory kvality souvisí s
průzkumem mezi pracovníky, studenty, absolventy, má se řešit na
celouniverzitní úrovni
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systém hodnocení výuky – např. cena za pedagogickou činnost je
upozaděna, možností je vyjmout z VPRO a dát rovnou na
studentskou komoru senátu - za každý obor jeden návrh
diskuze děkana se studenty – sami studenti by navrhli oblíbeného
pedagoga
dle děkana je ale patrná změna na děkanátu, lepší atmosféra, rychlejší
schvalování požadavků na úseku tajemnice

proděkan Bartl
o

institucionální akreditace
 ve dvou vlnách - 1. vlna 19. 9. 2018 - Rada pro vnitřní hodnocení –
pouze učitelské obory – tzv. sdružené studium
 2. vlna – na RVH 24. 10. 2018, vždy musí nejdříve schválit
Vědecká rada
 musí dojít ke zkrácení termínů s ohledem na možné problémy u
programů, kterým končí akreditace v roce 2019
 17. 5. – zaslány formuláře vedoucím kateder a na další pracoviště
 riziko – v ak. roce 19/20 by nemohli být přijímáni studenti na tyto
obory (pokud by ale došlo k novele Vysokoškolského zákona, mohli
by se přijímat a také dostudovat)
 řešení - administrativně překlopit obory na programy – ale
akreditaci pouze na rok či dva, poté reakreditovat v promyšlenější
struktuře
 problém u neučitelských programů - záměr vytvářet programy se
širším zaměřením, snížit počet programů tím, že v jednom programu
bude realizováno několik specializací, diskutován režim tzv.
specializace – garant
 návrh prof. Opatrného - řešit společně s modelem financování do
dalších let
 diskuze členů kolegia, jak prakticky provést - zda si zvolit
specializaci již na počátku studia nebo až v průběhu studia, společný
základ – v jakém rozsahu, zda bude stejný a dále nabízet
specializace – historicky to takto bylo
 děkan navrhuje zrušení bc. studia u některých programů (některé
programy jednostupňové některé dvoustupňové)
 diskuze ve vztahu k výhodě 5 letého ku 3 letému oboru
 proděkan Kvítek – dotaz na garanta učitelských programů a členění
– systém major/minor, kromě pg. garanta, ještě další za odbornou
část
 závěr: od podzimu začít s intenzivním řešením – zvážit rozdíly mezi
řešením programy versus programy se specializacemi, předat tyto
informace pracovištím, zodpovědět další otázky - jak to bude
s dělením peněz, jak to bude s členěním vůči jednotlivým
pracovištím, jak to bude prezentováno navenek při nabídce studia
středoškolákům
 proděkan Dušek – návrh setkání vedení fakulty s garanty
jednotlivých oborů k diskuzi nad otázkami, které byly kladeny
 30. 5 – 14:00 – setkání děkana s akademickou obcí – program –
akreditace, informace o rozpočtu na letošní rok, jaké budou změny,
jaké je členění rozpočtu, k čemu jsme se zavázali, co je nutné
zafinancovat
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proděkan Dušek
o

podpora internacionalizace
 informace o doplňkových finančních zdrojích na podporu
internacionalizace - 500 tis. Kč/rok 2018 Lze je použít na zahraniční
cesty zaměřené na vytváření nových zahraničních spoluprací, z části
lze hradit náklady na zahraniční hostující profesory (mimo osobních
nákladů). Nutno zřídit SPP, peníze převede rektorát.
 možnosti – průzkum u jednotlivých pracovišť, kde se spolupráce
rozvíjí, vyjmenovány pracoviště a země, kde by bylo možné
prohlubovat spolupráci mezi institucemi – výměna doktorandů,
double či joint degree apod.
 informace o projektu GLODEP – projekt, který se týká
magisterského multiple degree na mezinárodních rozvojových
studiích (s Itálií a Francií), jde o nový typ studia na naší fakultě,
technické problémy, které se vyskytly, mohou být poučením do
budoucna. Kvůli zahr. partnerům nelze vybírat přihlašovací
poplatek - děkan odpustí. Rozhodování o přidělení stipendia bude
odděleno od přijímacího řízení. University of Pavia změnila
předměty – ohlásí se akreditačnímu úřadu, s již studujícími studenty
se sjedná nový Learning Agreement.
 informace o návrhu směrnice rektora, jak postupovat v případě
uzavírání smluv se zahraničními institucemi v případě joint a
multiple-degree studia

o

změny v úvazcích postdoků financovaných částečně z institucionálního
plánu podpory udržitelnosti pozic zahraničních postdoků
 SLO: postdok vyjede na 6 měsíců z OP VVV
 katedra optiky: jeden postdok nastoupí později, dva ukončí dříve,
žádost o kofinancování jiného postdoka – jedná se o Angličana s
ukončením studia v r. 2017
 o financování postdoka z IP rozhodne komise proděkanů, tak jako
v minulosti.
 Kolegium s tímto řešením souhlasí

o

Informace o konzultačním dni prorektora pro zahraničí dne 20. června 2018
v 8:30, velká posluchárna v budově SLO, pozváni budou mj. katederní
koordinátoři mobilit, téma diskuze: mobility studentů i zaměstnanců,
multiple a joint degree programy a pod.

o

hodnocení uchazečů Fischerovského stipendia – letos pravděpodobně
požádá 15 uchazečů, pro další roky je třeba vytvořit systém hodnocení
uchazečů, proděkan Dušek vyzval členy kolegia ke spolupráci a podnětům
k hodnocení
 udělení Fischerovských stipendií se bude řešit na některém z dalších
kolegií

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 060
www.prf.upol.cz



Mgr. Petrželová - čerpání příspěvku na stravování ze sociálního fondu v dalším
akademickém roce
o





bude řešeno na příštím kolegiu

proděkan Bábek
o

nastavení podmínek doktorského studia na PřF
 setkáni s postgraduálními studenty, kde studenti prezentovali
výsledky ankety, kterou sami zorganizovali - výsledek ankety
v prezentaci - snížil se počet studentů zapsaných a zároveň se zvýšil
počet neúspěšných
 odráží tyto výsledky celostátní situaci?
 kreditový systém- diskutován smysl
 menší počet povinných předmětů
 diskuze s prorektorem Lachem ve vztahu k této problematice dne
21.5.
 děkan zdůraznil, že neprosazuje zrušení 4-letého doktorského studia,
naopak, ale prosazuje, aby bylo umožněno studovat 3-leté,
rozhodující slovo - školitel

o

Nižší poplatky v anglické formě studia - v současné době velmi vysoké pro
zahraniční studenty

o

Motivace a penalizace pro školitele při včasném/opožděném zakončení
studia - kolegium preferuje motivaci, Oborová komise – posuzuje na základě
posudku školitele, zda student postoupí do dalšího ročníku Ph.D. studia –
nutný kritický přístup komise

o

děkan – představil prezentaci z KOPR týkající se průzkumu úrovně studia
mezi Ph.D. studenty
 diskutován předmět Management vědy a výzkumu v Ph.D. studiu,
 angličtina – jak vyřešit systém, zkouška, rozsah a zda vůbec
prověření znalosti jazyka – kolegium pro ověřování znalosti
anglického jazyka
 diskutována povinnost či smysl zahraniční stáže u Ph.D. studentů a
její povinná délka 3 měsíců
 množství výuky, do které je student Ph.D. studia zapojen
 Závěr: jednání s prorektorem Lachem – nepřekročitelné univerzitní
požadavky, dát více pravomocí oborům

tajemnice PřF Ing. Káňová - informace z kolegia kvestora
o

informace a pokyny z kolegia kvestora:
 Informace ředitele CVT o kybernetických hrozbách na UP.
V souvislosti s reakcemi na falešný email se změnou hesla budou
probíhat školení studentů a zaměstnanců na téma kybernetických
hrozeb.
 Projekt OP VVV Nábyteček. Faktury a dodací listy je nutné předat
na oddělení projektového servisu co nejdříve – optimálně do konce
7/2018.
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o

Ředitel SKM informoval o výsledcích průzkumu spokojenosti
studentů s ubytováním na kolejích – sílí negativní nálada mezi
studenty ČR a zahraničními studenty. Opatření k utlumení těchto
nálad projednával ředitel SKM s rektorem UP.
Vedoucí EO informovala o problémech nedostatečné komunikace
řešitelů při přípravě projektů ve věci uplatňování DPH. V případě
uplatňování byť i částečného nároku na odpočet DPH v projektu je
potřeba v projektové žádosti uvést prohlášení o konkrétních
zdanitelných výstupech projektu.
Z důvodu nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP za r. 2017
bude do nákladů PřF zaúčtován odvod ve výši 205 tis. Kč. Pro r.
2018 se limit pro přijetí náhradního plnění zpřísňuje – limit 36-ti
násobku průměrné mzdy bude snížen na 28-mi násobek – a očekává
se tedy nárůst odvodů (pokud nedojde k nárůstu počtu
zaměstnaných osob OZP).
V termínu do 10.6.2018 zaslat na rektorát přehled výše příjmů
z transferu znalostí za r. 2017 a jejich využití. Na PřF zajišťuje ing.
Kopecká.
V termínu do 30.6.2018 zaslat na rektorát u vybraných projektů
vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory
v rámci OP VaVpI a OP VVV. Na PřF zajišťuje ing. Kopecká.

informace o parkování Envelopa – probíhají konzultační a přípravné práce
pro vybudování nového parkovacího prostoru vedle budovy SLO a omezení
průjezdu z ul. Šmeralovy do ul. 17. Listopadu (instalace závory a vjezd
pouze pro zaměstnance PřF a PdF)

Úkoly:
 Mgr. Petrželová zašle informace (vstupní proškolení studentů ve věci kybernetické hrozby)
pracovníkům, kteří připravují bedeket pro prváky Kudy kam.
 aktualizace „kuchařky“ pro habilitační a profesorská řízení na webových stránkách VaV –
zajistí referentky VaV ve spolupráci s proděkanem Lemrem
 V termínu do 10.6.2018 zaslat na rektorát přehled výše příjmů z transferu znalostí za r. 2017 a
jejich využití. Na PřF zajišťuje ing. Kopecká.
 V termínu do 30.6.2018 zaslat na rektorát u vybraných projektů vykazování hospodářských
činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI a OP VVV. Na PřF zajišťuje ing.
Kopecká.

Na příštích kolegiích nutné řešit:
 udělení Fischerovských stipendií – prof. Dušek
 čerpání příspěvku na stravování ze sociálního fondu v dalším akademickém roce – Mgr.
Petrželová
Termín příštího Kolegia děkana: 8. 6. 2018 v 10:00 hodin
Zapsala. Ing. Ivana Saitzová, referent pro VaV PřF UP
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