Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 5. prosince 2018
Přítomni: děkan doc. Kubala, předseda AS PřF UP prof. Opatrný (vystřídán v průběhu Jakubem Žákem), proděkan prof. Dušek,
proděkan prof. Lemr, proděkan dr. Bartl, proděkan prof. Bábek, proděkan doc. Kvítek, proděkan doc. Hron, tajemnice Ing.
Káňová, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová, vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

Informace z kolegia rektora (děkan doc. Kubala)
- Zpráva o elektronických informačních zdrojích – do roku 2019 udržitelnost (50% platí Národní knihovna, 50%
doplácí UP), od roku 2019 máme uvažovat o plánu portfolia elektronických informačních zdrojů pro rok 2023.
- Zapojení do projektů OP VVV – UP je žadatelem v 57 projektech (za cca 2,6 mld), v dalších 15 je UP partnerem
(cca 0,5 mld), jedná se o celouniverzitní projekty s fakultními koordinátory (tento stav je bezproblémový, nyní hrozí
sankce pouze za 50tis.), proběhne další kolo výzev ESF a ERDF (po jednom za celou UP), mobility 2 (také 1 za UP),
rozvoj kapacit pro VaV, výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání – budou se podávat dva projekty za
PdF, výzva Zvyšování kvality interních grantových schémat VŠ (letos se rozběhly Juniorské granty UP, je možné, že
poběží paralelně dvě takové grantové soutěže), Nábyteček 2 je s otazníkem.
- Požadavek odborů na zvýšení mzdových tarifů na THP – návrh odborů navýšit od 1. 1. 2019 mzdy pro THP o 15%
se momentálně jeví jako nereálný, za fakulty byly dodány na RUP propočty navýšení o 5%, 10%, 15%; budou
pokračovat jednání s odbory.
- Navýšení stipendií PGS – na základě navýšení minimální mzdy na 13350 Kč od 1. 1. 2019 budou navýšena stipendia
Ph.D. studentům od stejného data na 13350 Kč (na webu již aktualizováno).
- Spolupráce s University of North Texas – mají zájem o spolupráci zejména s humanitními obory (výměna studentů).

2.

Informace z úseku VaV (proděkan Lemr)
- Informace k výsledkům GAČR – bude podpořeno 36 projektů ze 131 návrhů za celou UP (projekty, kde UP figuruje
jako příjemce, zaměstnanec UP je hl. řešitel), z toho 18 získala PřF (14 standardních, 3 juniorské, 1 mezinárodní),
oznámeno ve Zpravodaji.
- Komentáře VPRO k hodnocení výzkumu – otázka, jaké výsledky se budou oceňovat při tvorbě rozpočtu PřF, bude
řešena na schůzce v pátek 14. 12. 2018 ve 13hod, stejně jako podněty VPRO pro vedení fakulty (jak může vedení
fakulty pomoct v oblasti výzkumu).
- Informace ze zasedání Velké grantové rady – všechny návrhy do soutěže FRUP budou financovány tak, jak byly
navrženy.
- specifický výzkum (IGA) – pravděpodobně budou k dispozici stejné finanční prostředky jako loni
- probíhá jednání ohledně způsobu vypořádání se s navýšením mezd pracovníků na projektech GAČR (prorektorka
Ulrichová žádala GAČR o možnost oznámit tuto skutečnost v DZ, zatím bez odezvy)
- odvolání neúspěšného habilitanta na jiné fakultě UP vedlo k diskuzi, jak by měly fakulty v případě negativního
výsledku habilitačního (nebo profesorského) řízení zdůvodnit neúspěch uchazeče (tento důvod by měl být uveden
v zápise ze zasedání VR, na kterém řízení proběhlo), jelikož se jedná o tajné hlasování, jediné možné zdůvodnění je
nedostatečný počet kladných hlasů členů VR (prof. Opatrný)

3.

Studijní záležitosti (proděkan Bartl, vedoucí studijního oddělení Mazal)
- Formulace k podmínkám přijímacího řízení týkající se studentů se SVP – Mgr. Mazal: katedry chemických oborů,
obory EXBIO a MBB zvažují zavést povinnost studentů u zápisu ke studiu předložit potvrzení, že mohou nakládat
s chemickými látkami apod., bude projednáno na VPRO chemie.
- Stanovení bodového hodnocení pro testy v přijímacím řízení – Mgr. Mazal: bodové hodnocení musí být součástí
podmínek přijímacího řízení, je sestavena tabulka s max. počtem bodů, uvedení bodové hranice pro přijetí je
dobrovolné (záleží také na kapacitě daného oboru – je uveden předpokládaný počet přijatých studentů).
- Stanovení termínu pro odevzdání témat dizertačních prací pro přijímací řízení – pro 1. kolo termín pro odevzdání
témat 31. ledna (doplnění dalších témat je možné), přihlášky studentů do 30. dubna, prof. Lemr navrhl doplnit
harmonogram o druhé kolo, přihlášky studentů do druhého kola od 1. června do 15. srpna, témata budou vkládána
dle potřeb kateder, kolegium souhlasí (Mgr. Mazal ověří, zda lze nebo nelze), změnu harmonogramu nemusí schválit
akademický senát PřF UP.
- Informace ze zasedání pedagogické komise – Dr. Bartl: v rámci zjednodušení akreditačního řízení bylo přijato
doporučení redukce částí C-III, C-IV, C-V, zvažuje se zavedení informačního systému (AKROS), který by celý
proces automatizoval; 13. 12. proběhne na pedagogické komisi debata o transformaci studijních programů a roli
garanta – z fakult požadují dodat jména zástupců za fakultu (návrh: proděkan Bartl, prof. Fiurášek, prof. Otyepka);
- prodloužení lhůty pro elektronické přihlášky – v následujícím akademickém roce se lhůta posune o 1 měsíc
- projednání spolupráce s VŠB-TU – na VŠB plánují akreditovat dva nové programy – Kulturní a kreativní průmysly a
Environmentální technologie, PřF by se podílela na výuce v programu Environmentální technologie, zatím se neví,
jak bude vypadat zastřešující smlouva a za jakých podmínek by výuka probíhala, 6. 12. proběhne schůzka
s prorektorkou Marešovou, na které budou získány podrobnější informace

-

4.

Akreditace programu Bioanorganická chemie - návrh předkládá prof. Trávníček, bude se projednávat na VPRO
chemie; prof. Lemr: není možné reakreditovat obor bez souhlasu a součinnosti garantujícího pracoviště, kterým
podle současného platného statutu není fakulta, ale katedra, kolegium souhlasí

Různé
- schůze s vedoucími kateder – 10. 12. 2018 ve 13hod, na programu etapizace studia (čeká se na novelu studijního a
zkušebního řádu), stavba budovy F1 (naplánovaná, je třeba ji řešit v kontextu celé fakulty, dofinancování 15%), Mgr.
Mazal: zdravotní způsobilost ke studiu
- doc. Kvítek: „dvojvýzva“ v rámci OP VVV (aktuálně termín do 10. 12.), má na starosti prof. Ševčík, týká se
akreditace dvou nových bakalářských studijních programů
- otázka ohledně Pevnosti poznání: bude i nadále spadat pod PřF, nebo to bude celouniverzitní záležitost?
- doc. Kvítek: nevyužívá se dostatečně vstup v prvním nadzemním podlaží nad vjezdem do garáží, zřízení chodníku od
vchodu by mohlo přimět zaměstnance jej více využívat a nezatěžovat garážová vrata

Úkoly:
Celý tým proděkanů: reflektovat na podněty VPRO pro vedení fakulty a komentáře VPRO k hodnocení výzkumu, případné
komentáře zaslat prof. Lemrovi (schůzka proběhne 14. 12. 2018 ve 13hod)
Mgr. Mazal: ověřit možnost změny harmonogramu pro přijímací řízení u Ph.D. studentů
Mgr. Petrželová: znovu zařadit do Zpravodaje výzvu k používání vstupu v prvním patře nad vjezdem do garáží
Ing. Káňová: propočítat náklady na zřízení chodníku od vchodu v prvním podlaží nad garážemi

:
Zapsala: Miriam Delongová
Datum příštího kolegia: 9. 1. 2019, 9:00

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF

