Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 14. listopadu 2017
Přítomni: děkan Frébort, předseda AS PřF UP prof. Opatrný, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Molnár, proděkan
Hradil, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová, zastupující tajemnice Mgr. Copková
Omluveni: tajemnice Zimová
_________________________________________________
Jednání zahájil a řídil pan děkan. Nejprve shrnul závěry výjezdní porady rektora s děkany
Diskutované body z porady rektora s děkany:
• Juniorský grant UP – přítomní diskutovali podmínky výzvy na předkládání juniorských grantů, podíl financování mezi
UP a pracovištěm, termín vyhlášení první výzvy, termín zahájení řešení vítězných projektů
• Změna poměru ukazatele A a K navržená MŠMT
• Změny vnitřního mzdového předpisu – na základě připomínek vedení PřF budou jak akademičtí, tak vědečtí pracovníci
zahrnuti do tabulky VMP jako samostatná kategorie. PPČ pro děkany, prorektory a proděkany budou součástí pracovních
smluv.
• Drop-out v rámci doktorského studia na UP. Kolegium děkana diskutovalo možnosti, jak zajistit studentům doktorského
studia prostředky na život a vhodné podmínky pro studium. Pracoviště PřF mají aktuálně stanovenou povinnost
poskytnout svým doktorandům částečný úvazek, ne všechna pracoviště ale nabízí srovnatelné podmínky, chybí možnost
kontroly dodržování podmínek. Řešení problematiky včetně stanovení výše úvazku bude předmětem dalších diskusí jak
na úrovni RUP (leden 2018), tak na úrovni managementu fakulty. V této souvislosti rovněž děkan informoval přítomné,
že z důvodu změny Studijního a zkušebního řádu UP bude na zasedání vědecké rady v prosinci nutno projednat a
dohodnout maximální počet studentů na jednoho školitele.
• Etická komise UP – rektor UP požádal přítomné o předložení návrhů na nového předsedu Etické komise UP s termínem
do konce listopadu.
• Angličtina jako jednací jazyk Vědecké rady UP – na jednání byla diskutována možnost zavést angličtinu jako jednací
jazyk VR UP z důvodu zvýšení prestiže univerzity a posílení internacionalizace.
• Čeština pro cizince – přítomní se shodli na navýšení limitu kreditů od příštího semestru na 20, což umožní studentům
programu ERASMUS a výměnným studentům plně využít nabídku kurzů češtiny.
• Přijímání absolventů Advanced Placement – diskuse, jestli UP bude přijímat absolventy kurzů a zkoušek Advanced
Placement bez přijímacích zkoušek. Pan děkan požádal doc. Kubínka, aby ověřil, jestli je tato cesta v souladu se strategií
PřF UP zaměřenou na snahu přijímat ke studiu kvalitní uchazeče.
• Prezentace agendy prorektora pro vnější vztahy – pror. Bilík mimo jiné upozornil, že Flora Olomouc v příštím roce
oslaví 60. výročí založení. Vedení Flory nabídlo prostor pro absolventské setkání.
• Mapování kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci
• ORCID – na základě směrnice rektora bude příští rok instalována služba ORCID pro rozlišování a identifikaci vědeckých
výsledků.
• Předplatné časopisu Science – pan děkan předal aktuální informace o zajištění úhrady předplatného na další období
rektorátem UP.
Děkan
Výroční zpráva PřF UP – na základě požadavku Národního akreditačního úřadu je třeba zveřejnit na webových stránkách výroční
zprávy fakult za období předcházejících pěti let. Kolegium děkana výroční zprávy za uvedené období schválilo, jejich zveřejnění
v sekci Veřejnosti, zajistí Mgr. Petrželová. Následující výroční zprávy fakulty bude zpracovávat oddělení VaV.
Děkan podal aktuální informace o studentských spolcích PřF UP a informoval o vzniku nového Chemického spolku UP. Smlouva
se studentskou organizací UP Crowd je připravena k podpisu.
Pan děkan avizoval, že aktuálně řeší možnosti zřízení bufetu v Holici v budově č. 47 v rámci projektu PO VVV ERDF, změna
projektu bude financována ze zdrojů fakulty.
Na základě diskuse s prof. Opatrným byla podána projektová výzva na vybudování a zajištění provozu dětské skupiny. Ta bude
umístěna v části budovy č. 47 v Holici, potřebné stavební úpravy budou rovněž vyžadovat investice z fakultních zdrojů.
V rámci rekonstrukce infrastruktury v Holici nárokovalo VTP a menza další úpravy. Na výjezdním zasedání, pan rektor schválil
financování dostavby terasy u VTP a informačního štítu stojanů na kola u Menzy, současně zamítl stavbu pergoly u VTP
Dne 22. listopadu v 10:00 vystoupí prof. Šimánek v rámci přednáškového cyklu k poctě J. L. Fischera.
Prosincové kolegium rektora se uskuteční ve středu 6. prosince, ve stejný termín se koná i zasedání Vědecké rady PřF UP. Na
poradě zastoupí pana děkana doc. Kubínek. Doc. Kubínka na vědecké radě zastoupí člen vědecké rady prof. Hradil.
Vánoční setkání s rektorem se uskuteční 13. prosince v 16:00.

V souvislosti s odchodem vedoucího botanické zahrady řešilo vedení fakulty s vedením katedry botaniky její další fungování.
Výhledově bude do objektu přesunuta část výuky, prioritně by ale areál měl sloužit zejména k prezentaci fakulty směrem
k veřejnosti. Botanická zahrada zůstane i nadále jednou ze součástí fakulty, řád provozu, zajištění obsluhy a další podmínky
fungování budou specifikovány samostatným statutem.
Na žádost rektora a ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava připravuje fakulta kurikulum společného čtyřletého bakalářského studijního
programu zaměřeného na technologickou praxi v oblasti chemie; garantem programu bude RCPTM, akreditace programu se bude
projednávat na úrovni Národního akreditačního úřadu vzhledem k tomu, že jde o společný studijní program dvou institucí.
Konference Times Higher Education v Olomouci – 24. až 26. dubna 2018 – první den konference odpoledne se uskuteční exkurze
do obou výzkumných center PřF v Holici. Koordinací programu byl pověřen proděkan Hradil.
Čaj o třetí – setkání managementu fakulty s vedením kateder a center se uskuteční 27. listopadu. Projednávat se bude příprava
projektového návrhu „Nábyteček“ a bod různé.
V 15:29 odešel z jednání prof. Opatrný.
Mgr. Lenka Copková
Mgr. Copková zastupovala na jednání Ing. Zimovou. Seznámila přítomné s podrobnostmi přípravy projektového návrhu do
vyhlášené výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – „Nábyteček“. Seznam schválených investičních i neinvestičních
nákladů bude předložen na čaji o třetí. Proděkan Dvořák byl pověřen závěrečnou kontrolou případných duplikací požadavků
jednotlivých pracovišť.
Mgr. Copková rovněž stručně seznámila členy kolegia s hlavními body projednávanými na poradě tajemníků UP, kde zastupovala
Ing. Zimovou
vnitřní mzdový předpis
externí audit
stanovení režií projektů rámcovou vnitřní směrnicí
hospodářská a nehospodářská činnost UP – poměr DPH
směrnice o oběhu účetních dokladů
Proděkan Kubínek
Doc. Kubínek informoval o uskutečněných promočních aktech.
Proděkan Kubínek rovněž krátce shrnul aktuální informace z přípravného procesu institucionální akreditace.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil informoval o závěrech jednání s paní prorektorkou Obornou, kde se mimo jiné projednávala možnost snížení
školného pro zahraniční studenty. Proti návrhu se postavil pan děkan i pan kvestor. Dle vyjádření pana děkana má naše fakulta
aktuálně 51 platících zahraničních studentů.
Administrace projektů Erasmus +
Aktuální informace o institucionálním projektu na podporu mobilit 2017, 2018
Příprava projektového návrhu Mobilita – na základě předložených informací rozhodlo kolegium děkana, aby referentky OPP Mgr.
Copková a Ing. Saitzová dostali přístup ke kontrole zpracovávaných podkladů v rámci výzvy.
Proděkan Hradil předložil kolegiu děkana projektový záměr doc. Fiuráška do výzvy Horizont 2020 Twinning – krátkodobé
výměny odborníků mezi třemi institucemi. Členové kolegia záměr podpořili.
Proděkan Molnár
V souvislosti s novou povinností, která vznikla učitelům na fakultních školách UP v souvislosti s uzavíráním smluv na studentské
pedagogické praxe, požádal proděkan Molnár kolegium o navýšení příspěvku učitelům z 1200,- Kč na 1500,- Kč s účinností od
1.1.2018. Kolegium děkana návrh schválilo.
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
Mgr. Petrželová předložila ke schválení projektový návrh na podporu studentských praxí. Kolegium děkana návrh podpořilo.
Na základě podnětu Mgr. Petrželové projednávalo kolegium děkana možnost započítat studentům práci v Pevnosti poznání do
pedagogické praxe. Prof. Molnár uvedl, že plánuje zavedení předmětu C, který by umožňoval započítat do praxe zapojení
studentů do aktivit domů dětí a mládeže, účast na dětských táborech atd. Pan děkan pověřil prof. Molnára, aby do příštího
semestru připravil podmínky pro zavedení předmětu.
Mgr. Petrželová představila program Zlaté a diamantové promoce, které se uskuteční 24. listopadu.

Z důvodu stavebních prací v areálu PřF v Holici bude nutné zajistit náhradní prostory pro výuku na předmětné období. Součinnost
pro stanovení počtu a kapacity prostor pro náhradní výuku poskytne doc. Kubínkovi Ing. Michal Karták.
Zimní PosPos 2017 – na základě podnětů některých zaměstnanců PřF UP navrhla Mgr. Petrželová zvýšit počet míst k sezení a
rozmístit posezení pro účastníky akce v prvním i druhém podlaží fakultní budovy. Návrh byl odsouhlasen.
Dále Mgr. Petrželová upozornila na nefunkční síťové zásuvky a nutnost označení zásuvek pro účel jejich použití v obou
zasedacích místnostech děkanátu. Pan děkan požádal o nápravu stavu správu budov ve spolupráci s Ing. Mayerovou.
Mgr. Petrželová upozornila, že na studijních veletrzích typu Gaudemus apod. nejsou rovnoměrně přítomni zástupci jednotlivých
oborů, tento problém se objevuje dlouhodobě. Na podnět reagoval doc. Kubínek. V souvislosti s tímto bodem jednání upozornila
Mgr. Petrželová na nevhodné a zastaralé propagační materiály některých pracovišť. Jejich obsah i design by se měl
zprofesionalizovat s ohledem na JVS UP a sjednotit jejich formát.
Různé
Kolegium děkana rovněž diskutovalo možnost otevřít studium programů v angličtině českým studentům. Zahraniční partnerské
instituce mají zájem spíše o programy double degree než joint degree.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: Příští kolegium děkana se uskuteční 5. prosince v 13:30 v zasedací místnosti děkana PřF UP
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

