Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 9. ledna 2018
Přítomni: děkan Frébort, předseda AS PřF UP prof. Opatrný, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, vedoucí
personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová, tajemnice Ing. Zimová, Mgr. Jiří Mazal
Omluveni: proděkan Molnár
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednání zahájil a řídil pan děkan. V úvodu shrnul nejdůležitější body projednávané na kolegiu rektora dne 6. prosince 2017 a na
poradě rektora s děkany dne 9. ledna 2018.
Kolegium rektora:
• Požadavek odborů na zvýšení mzdových tarifů – požadavek se bude řešit v rámci nového mzdového předpisu, konkrétní
změny nastanou pravděpodobně s účinností od dubna 2018. S účinností od 1. ledna 2018 bylo v rámci nové legislativy rovněž
stanoveno navýšení minimální a zaručené mzdy, což se týká i některých pracovníků fakulty. Úpravu mezd v těchto případech
řeší vedoucí PaM oddělení s vedoucími jednotlivých pracovišť.
• Menza UP – zhodnocení rozvoje menzy a jejích služeb, informace o úspěšném provozu bufetu na přírodovědecké fakultě –
otevření bufetu provozovaného menzou zvažují i jiné fakulty. Provozování bufetu je plánováno rovněž po ukončení
stavebních prací v budově č. 47 ve fakultním areálu v Holici.
• Ustanovení komise pro kvalitu – agendu povede prorektorka doc. Hana Marešová; komise bude mimo jiné rozvíjet hodnotící
systémy, zpracovávat metodiku pro hodnocení kvality, apod.
• Hodnocení zaměstnanců 2017 – na základě opatření rektora UP došlo k posunu termínu hodnocení z konce ledna na konec
března, kdy by měl být systém IS HAP funkční.
• Doc. J. Langer vznesl požadavek, aby zapojení UP ve spolcích a radách (poplatky) schvaloval akademický senát. Dle pana
děkana je třeba nejprve zmapovat situaci, zástupci přírodovědecké fakulty jsou činní v cca 30 spolcích a správních radách.
Setkání rektora s děkany:
• Pan rektor představil pět priorit pro období do roku 2022.
 nový systém hodnocení vědy – zpracováním návrhu byl pověřen doc. Fiurášek.
 organizační reforma doktorského studia – zpracováním návrhu byl pověřen doc. J. Lach s termínem podání návrhu
březen 2018. Reforma by měla přispět ke snížení dropout studentů doktorských studijních programů na UP. K tématu
pan děkan uvedl, že doktorské studijní programy na přírodovědecké fakultě úspěšně absolvuje cca polovina přihlášených
studentů. Podobná je situace i na jiných VŠ. K pozitivní změně dle jeho názoru povede zvýšení komfortu doktorandů –
jistota garance minimální výše úvazku 0,2 na pracovišti.
 Juniorské granty – agendou byla pověřena pror. prof. J. Ulrichová – na jednání shrnula návrhy pravidel a podmínek pro
získání juniorských grantů na UP, které jsou zatím předmětem diskuse, pevně stanovené budou do konce ledna 2018.
Předpokládá se zapojení grantových rad a vědeckých rad fakult v hodnotícím procesu.
 Oblast kvality – parametry hodnocení kvality vycházející z kritérií pro stanovení koeficientu K lze dle pana děkana
aplikovat na UP jako celek, nikoli ale na pracoviště, lze zde tedy předpokládat změny.
 Internacionalizace – počet zahraničních studentů na naší univerzitě stoupá, UP je konkurenceschopná se čtyřmi
nejlepšími univerzitami v kategorii. Je dobré zachovat stávající trend, ale navíc je dle pana děkana třeba zaměřit se na
rozvoj partnerské spolupráce s konkrétními zahraničními institucemi již od bakalářského studia.
• Specifický výzkum – pan děkan uvedl, že v rámci hodnocení RVO zaznamenala UP ve srovnání s ostatními univerzitami
nejvyšší nárůst; k nárůstu nejvíce přispěla PřF. Letos by tedy fakulta díky skvělým výsledkům měla hospodařit s částkou cca
337 milionů.
• THE Research Excellence Summit – aktuální informace o přípravě summitu
• Udržitelnost NATURA – dofinancování 15 milionů korun na zajištění udržitelnosti projektu bude na základě rozhodnutí RUP
hrazeno centrálně z RVO.
• Ceny města Olomouce – návrhy na ocenění zasílat panu děkanovi, termín pro odeslání na RUP panu kancléři je 26. ledna
2018.
• Harmonogram akademického roku 2018/2019 – harmonogram konání dnů otevřených dveří na UP zůstávají nezměněny.
• Etická komise univerzity – pan rektor předložil přítomným návrh na jmenování prof. K. Indráka z LF novým předsedou
etické komise. Etická komise bude řešit návrh začlenění opatření proti sexuálnímu obtěžování a nastavení pravidel pro rovné
příležitosti do Etického kodexu.
• Inaugurace děkanů fakult se uskuteční 20. února 2018
• Implementace evropského nařízení GDPR – zmocněncem ve věci zavedení ochrany fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů na UP byl pověřen kancléř UP. Agendu řeší fakulty v rámci rozvojových projektů. Za PřF
jmenovalo kolegium děkana tři zástupce: Mgr. L. Hárendarčíkovou, Mgr. J. Mazala a Mgr. D. Petrželovou, která bude
aktivity na PřF koordinovat. Termín dokončení implementace včetně úpravy vnitřních norem, upgrade softwaru a provedení
klíčových opatření na jednotlivých odděleních je v závislosti na pravidlech implementace buď 25. května nebo 31. prosince
2018.
• Pan rektor seznámil přítomné se složením Vědecké rady UP. Pan děkan představil její členy jmenované za PřF.
• Vnitřní mzdový předpis – bude předložen ke schválení AS UP dne 7. února 2018. K navýšení mezd by mělo dojít od 1. dubna
2018. Pan děkan upozornil, že pokud senát předpis neschválí, rektor bude muset připravit aktualizaci původního předpisu.
Mgr. Petrželová upozornila na náročnost celého procesu v rámci oddělení PaM.

•
•

OP VVV – pan rektor ocenil úspěch projektů prof. Fréborta a prof. Zbořila ve výzvě Excelentní výzkum, projektů FTK a LF
v rámci výzvy Předaplikační výzkum i celouniverzitního projektu na podporu mobilit.
Předseda AS UP uvedl, že 7. února 2018 bude na zasedání AS UP předložena metodika dělení rozpočtu, pokud UP obdrží
potřebné podklady z MŠMT, bude předložen i návrh dělení na fakulty na rok 2018.

Děkan
Dne 15. ledna 2018 nabyla účinnosti nová vnitřní norma R-B-18/01- Zavedení personálních identifikátorů k určení jednoznačné
identifikace původců výsledků vědy a výzkumu na UP, která stanovuje povinnost autorům vědeckým výsledků zřídit si personální
identifikátor ORCID ID a doplnit další údaje s termínem do konce března. Informaci je třeba zveřejnit ve Zpravodaji PřF a zaslat
na vědomí vedoucím pracovišť.
Pan děkan rovněž upozornil na drobné změny při zadávání prací do OBD (přiřazení wos, scopus) – je možné doplnit v rámci
revize, není třeba dokončit do 15. února.
Pan děkan dále na jednání otevřel problematiku zaměstnávání cizinců a s tím spojené správné úhrady zdravotního a sociálního
pojištění. Informace doplnila Mgr. Petrželová. Více informací předá vedení fakulty po projednání věci na právním oddělení RUP.
Doc. M. Jukl zpracoval návrh Jednacího řádu AS PřF UP. Návrh pan děkan na jednání předal předsedovi AS PřF UP.
V souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu UP je nutno stanovit maximální počet závěrečných prací vedených jedním
pracovníkem, k čemuž si děkan vyžádal doporučení fakultní vědecké rady fakulty. Novelizaci vnitřní normy ale pan děkan odložil
na nové funkční období děkana PřF s předpokládanou účinností od nového akademického roku. Do diskuse přispěl doc. Kubínek,
který uvedl, že bude mimo jiné zrušena zastaralá kreditová směrnice, protože důležité informace jsou již uvedeny ve studijním a
zkušebním řádu.
Palacký University Corner – kolegium děkana podpořilo návrh paní Gronychové zřídit Palacký University Corner na
S. Toraigyrov Pavlodar State University v Kazachstánu pro prezentaci UP, PřF UP, pro informace o možnostech studia i pro
pořádání vědeckých přednášek apod. Návrh podpořil i pan rektor telefonicky přímo na jednání kolegia děkana.
Pan děkan požádal proděkany, aby připravili předání své agendy případným nástupcům v druhé polovině ledna 2018.
Předseda AS PřF UP prof. Opatrný
Prof. Opatrný pozval přítomné na veřejnou prezentaci všech kandidátů na funkci děkana PřF a seznámil s programem akce.
Přítomní navrhli pořídit záznam veřejné prezentace, zajištěním služby byla pověřena Mgr. Jarošová.
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák informoval o personálních změnách oddělení VaV a seznámil přítomné s náplní práce oddělení v lednu 2018
(DZ, ZZ GA ČR, obhajoby FRUP, 15. ledna 2018 končí soutěžní lhůta IGA). Pan proděkan je připraven předat fungující agendu
oddělení VaV svému nástupci.
Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek informoval, že dne 20. ledna se uskuteční den otevřených dveří PřF, informace o fakultě a přijímacích
zkouškách odprezentuje Mgr. Mazal.
Dále pan proděkan krátce shrnul aktuální informace o řešení projektu ESF.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil projednal se členy kolegia podrobnosti prezentace práce stipendistů J.L.Fischera.
Projekt IP – pan proděkan shrnul aktuální informace o řešení projektu IP, závěrečná zpráva bude vyhotovena do 19. ledna.
Vzhledem k duplicitnímu zapojení některých pracovníků na plánovaném projektu IP a úspěšných projektech je třeba aktuálně řešit
změny úvazků na IP projektu. Po projednání schválilo kolegium děkana možnost snížení 0,5 úvazku na nižší a zapojení
náhradníka za splnění podmínky, že příspěvek pracoviště bude větší než příspěvek z grantu.
Pan proděkan rovněž informoval, že pro řešení projektu Mobility obdrželi plnou dotaci. Členy kolegia podrobně seznámil
s postupem přípravy řešení projektu a harmonogramem aktivit, diskutoval formu inzerátů na pozice, šablony memorand atd.
Přítomní se opět dotkli problematiky správných odvodů při zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR i našich pracovníků
v zahraničí.
Ing. Zimová
Ing. Zimová shrnula plánované investice za fakultu v roce 2018. Uvedla, že hospodaření UP v minulém roce proběhlo vyrovnaně.
Pan děkan otevřel řešení požadavku studentů na aktualizaci provozního řádu skříněk v budově PřF.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: Příští kolegium děkana se uskuteční 6. února v zasedací místnosti děkana.
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

