Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 5. prosince 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, tajemnice Ing. Zimová, Mgr. Jiří Mazal
________________________________________________
Jednání zahájil a řídil pan děkan. V úvodu informoval, že zatím není jasné, jakým způsobem bude na PřF provedeno hodnocení
pracovníků za rok 2017. Systém IS HAP zatím není plně funkční. Proděkan Kubínek byl pověřen, aby na poradě s rektorem
přednesl dotaz, jestli se plánuje prodloužení lhůty nebo se hodnocení vypracuje stejně jako loni na papírových formulářích.
Novela studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci – pan děkan informoval, že AS UP schválil III. znění Studijního
a zkušebního řádu UP. Seznámil přítomné se záměrem projednat a ustanovit usnesením na zasedání vědecké rady maximální
počty závěrečných prací na jednoho akademického pracovníka včetně limitu disertačních prací. Problematiku již předjednal na
čaji o třetí s vedoucími pracovišť. V souladu s článkem 26, odst. 2 by pak odsouhlasené standardy byly stanoveny formou
směrnice děkana. Počet studentů na jednoho akademického pracovníka je jedním z identifikátorů kvality vysokých škol.
Pan děkan seznámil přítomné se záměrem posunout se dál v problematice změny formátu disertačních prací.
Prof. Dvořák krátce projednal se členy kolegia kritéria pro ukončení doktorského studia – uznání publikační činnosti. Po krátké
diskusi se přítomní shodli, že souhlasí s jednoznačně stanovenými kritérii pro uznání publikační činnosti (požadavek dvou
prvoautorských publikací, z nichž jedna je v časopise s nenulovým impakt faktorem; druhá může být neimpaktovaná, kapitola
v knize, případně patent) s možností odvolání k děkanovi. Diskuse se účastnil pan děkan, prof. Dvořák, prof. Opatrný.
OP VVV - pan děkan informoval, že oba projekty excelentního výzkumu podané výzkumnými centry PřF UP jsou mezi
15 nejlépe hodnocenými udělenými projekty. Projekty budou řešeny do roku 2020, podpora pokryje potřeby pro další rozvoj
a udržitelnost center.
Preaplikační výzkum ITI – projekt do této výzvy podaly obě centra společně, zatím si v hodnocení vede slibně.
Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků řešitele Prof. Hradila byl podán.
Oddělení projektové podpory dokončilo přípravu části projektového návrhu za PřF Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
a předalo jej na PS UP.
Pan děkan informoval, že projekt Škola poznání podaný cestou PS UP nebyl úspěšný.
Konference Times Higher Education v Olomouci (24. až 26. dubna 2018) – webové stránky konference již byly spuštěny, pan
děkan požádal proděkany o aktivní účast na konferenci a reprezentaci fakulty.
Kolegium děkana na návrh pana děkana odsouhlasilo termín lednového zasedání kolegia děkana. Zasedání se uskuteční v úterý
9. ledna.
Tajemnice Ing. Zimová
Ing. Zimová seznámila členy kolegia s aktuálním stavem stavebních prací v areálu Holice.
Proděkan Hradil
IP 2017 – proděkan Hradil informoval, že řešení projektu IP by mělo na konci roku 2017 skončit dočerpání dotace s mírnými
dalšími náklady.
V rámci IP 2018 projednal pan proděkan se členy kolegia kritéria pro konečný výběr podpořených postdoků. Uvedl, že
11 postdoků bude ve své činnosti s podporou IP 2018 pokračovat, osm dalších pozic obsadí noví pracovníci. Na základě
rozhodnutí kolegia děkana byl prof. Hradil pověřen zpracováním pořadí náhradníků, kolegium děkana rovněž rozhodlo, že
v rámci IP projektu budou podpořeni postdoci, kteří svůj doktorský studijní program úspěšně ukončili v roce 2012 a později. Ti,
kteří své doktorské studium ukončili v roce 2011, mohou být zařazeni do pořadí jako náhradníci.
Proděkan Dvořák vznesl dotaz, jestli opět v lednu nebo v únoru uspořádat seminář, na kterém se představí noví stipendisté
J.L. Fischera a stávající představí svou práci. Kolegium děkana konání akce odsouhlasilo, její organizací pověřil pan děkan
prof. Hradila.
Pan děkan navrhl propagovat stipendia J.L. Fischera také formou inzerátu na UniJobs, členové kolegia návrh odsouhlasili.
Projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – pan proděkan požádal Mgr. Pokornou, aby na MŠMT podali oficiální
dotaz, jestli je možné provést výběrové řízení na obsazení mobilit ještě před udělením rozhodnutí. Mgr. Petrželová rámcově
představila problémy se zaměstnáváním cizinců, které bude potřeba řešit ideálně v součinnosti s rektorátem.
Předseda AS PřF UP prof. Opatrný
Prof. Opatrný pozval členy kolegia na zasedání AS PřF UP, které se bude konat 13.12.2017 v zasedací místnosti děkanátu fakulty
a seznámil přítomné s programem jednání.
Požádal pana děkana a doc. Kubínka o termíny, do kdy je třeba projednat stěžejní záležitosti jejich agendy na zasedáních
fakultního senátu, termíny byly specifikovány.

Prof. Opatrný dále uvedl, že hodnocení 2016 na základě dat z roku 2015 by mělo být dokončeno pravděpodobně v prosinci. UP by
si měla oproti loňskému roku mírně polepšit.
Prof. Opatrný se omluvil z druhé části jednání a odešel. Ve druhé části jednání ho zastupoval 2. místopředseda AS PřF UP Jakub
Žák.
Proděkan Kubínek
Doc. Kubínek poděkoval pracovníkům studijního oddělení a oddělení vnějších a vnitřních vztahů za organizaci fakultního Dne
otevřených dveří i setkání ředitelů fakultních škol. Na úrovni RUP řešil možnost přesunout prosincový DOD na sobotu, jako je
tomu v lednu, ale změnu se prosadit nepodařilo.
Témata disertačních prací byla zveřejněna na webu fakulty, pan děkan požádal o zpracování krátkých anotací v angličtině pro
témata řešená v anglických studijních programech. Jména školitelů se doplní na webové stránky po jejich schválení vědeckou
radou.
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák informoval členy kolegia o nástupu dvou nových referentek na oddělení VaV.
V pondělí 4.12. schválila Grantová rada UP na svém zasedání projekty FRUP tak, jak byly podány.
Pan rektor vyhlásil studentskou grantovou soutěž IGA – minimální finanční limit pro projekt PřF byl stanoven ve výši 250 tis.
korun.
Zasedání vědecké rady se uskuteční 6. prosince 2017.
Na závěr svého příspěvku prof. Dvořák krátce shrnul informace z jednání komise pro hodnocení instituce.
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
Mgr. Petrželová představila fakultní webové stránky v angličtině. Pan děkan pověřil jejich kontrolou proděkana Hradila. Proděkan
Dvořák byl pověřen kontrolou náplně záložky Research a kontrolou správné vědecké terminologie v textech. Anglické webové
stránky fakulty by měly být oficiálně spuštěny 1.2.2018.
Mgr. Petrželová požádala vedení fakulty o možnost věnovat zaměstnancům fakulty příspěvek ze sociálního fondu ve výši 1000,Kč formou vánoční poukázky. Po seznámení se se stavem sociálního fondu kolegium děkana žádost schválilo pro zaměstnance
fakulty s úvazkem 0,5 a vyšším.
Mgr. Petrželová upozornila na složitou a komplikovanou situaci, která nastává při úhradě odvodů na zdravotní a sociální pojištění
pro naše zaměstnance pracující v zahraničí i pro cizince, kteří přijíždějí na fakultu vykonat práci. Ani přes opakované výzvy zatím
právní oddělení RUP neposkytuje dostatečnou pomoc při řešení této problematiky. Při nesprávném postupu hrozí postihy
kontrolních orgánů. Je tedy nutné při uzavírání pracovně právních vztahů znát konkrétní podmínky každého jednoho zaměstnance
a správně stanovit výši odvodů. Pokud ale během pracovního poměru dojde ke změně, kterou pracovník nenahlásí, případné
finanční postihy jdou za institucí sjednávající pracovní poměr. Ing. Zimová i pan děkan požádali Mgr. Petrželovou, aby
definovala konkrétní problémy k řešení, pan děkan vyjedná na RUP podporu.
Mgr. Petrželová informovala přítomné o tom, že na základě požadavku byla do SAPu vložena nová položka evidence studentů
doktorských studijních programů na UP, která umožní kontrolu dodržování podmínek stanovených na pracovištích PřF pro
finanční podporu doktorandů a zabezpečení stálého příjmu. Proděkan Dvořák navrhl, aby školitel nebo vedoucí oborové rady
v rámci hodnocení doktoranda uvedli, jakou formou mu byla podpora uhrazena.
Obhajoby projektů Hýčkejte svou alma mater se uskuteční 14.12., svou účast na obhajobách přislíbili proděkan Molnár, proděkan
Hradil.
Setkání seniorů fakulty se uskuteční 19.12., svou účast přislíbil pan děkan, proděkan Molnár.
POSPOS se uskuteční 19.12.
Na podnět Mgr. Petrželové pokračovalo kolegium děkana v projednávání návrhu na sjednocení a upgrade propagačních materiálů
fakultních pracovišť, které započalo již na listopadovém zasedání. Členové kolegia diskutovali také sjednocení formátu webových
stránek fakultních pracovišť a jejich úprava pro aplikace chytrých mobilních telefonů. Kolegium děkana schválilo, že naposledy
budou starší propagační materiály použity na Gaudeamu v Praze a lednovém DOD. Pak se vypracuje jednotná šablona. Grafické
návrhy uhradí děkanát, výtisky pak jednotlivá fakultní pracoviště. Sjednocení webových stránek navrhla Ing. Zimová řešit formou
služby pro jednotlivé katedry a uhradit z prostředků děkanátu.
Různé
Ing. Zimová požádala o úpravu formuláře pro vyplacení mimořádné odměny. Dle jejího názoru není formálně správné, aby
vedoucí pracoviště přebíral svým podpisem odpovědnost za zdůvodnění odměny z jiného pracoviště. Kolegium diskutovalo
možná řešení a závěrem schválilo formulaci: „Vedoucí pracoviště souhlasí“ a doplnění zdroje, ze kterého se budou hradit náhrady.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: Příští kolegium děkana se uskuteční 9. ledna v zasedací místnosti děkana.
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

