Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 10. října 2017
Přítomni: děkan Frébort, předseda AS PřF UP prof. Opatrný (od 15:40 zastoupen prvním místopředsedou AS PřF UP dr.
Fűrstem), proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Molnár; tajemnice Zimová, vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal,
vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
Omluveni: proděkan Hradil
_________________________________________________
Jednání zahájil a řídil pan děkan. Nejprve shrnul závěry porady rektora s děkany
Diskutované body z porady rektora s děkany:
• Podpora rozvoje studijního prostředí – odhad alokace na univerzitu se pohybuje ve výši 160 – 190 mil. korun, avízo
bude zveřejněno 26.10., 13.11. se uskuteční seminář MŠMT pro žadatele o podporu. Realizace projektu bude zahájena od
1.1.2018. Pan kvestor odhadl výši alokace dle počtu studentů na naši fakultu na 44 mil. korun.
Garantem projektu za fakultu byl stanoven prof. Dvořák, referentkou projektu pak Mgr. Copková. Prof. Dvořák byl
pověřen stanovením priorit realizace nákupu přístrojů dle požadavků jednotlivých pracovišť. Základním kritériem pro
výběr je schopnost realizovat nákup do konce srpna 2018, dalším kritériem je jasná vazba pořizovaného vybavení
na výuku. Pan děkan rovněž upozornil na možnost duplicity a doporučil porovnání požadavků na nákupy s pasportizací
přístrojů zpracovanou v rámci čtyřvýzvy s výjimkou projektu ERDF prof. Mašláně, který nebyl úspěšný. Pan děkan
rovněž doporučil vytvořit rozumný převis investičního plánu nad odhadovanou alokací fakulty (celková výše např. 50
mil Kč) pro případ problematického průběhu některého výběrového řízení. Při individuálních jednáních s vedoucími
pracovišť požádal o zdůraznění stanovení priorit nákupů s ohledem na rozpočet daného pracoviště tak, aby se
minimalizovalo riziko negativního dopadu na fungování pracoviště.
O slovo se přihlásil doc. Kubínek, upozornil, že vzhledem k zamítnutí podpory výše zmíněného ERDF projektu nebyly
pořízeny přístroje, na kterých mělo být proškoleno několik desítek akademických pracovníků a je tak ohroženo plnění
jednoho z hlavních MI projektu ESF. Na návrh pana proděkana kolegium děkana schválilo povinnost proškolit
pracovníky na přístrojích zakoupených s podporou projektu Podpora rozvoje studijního prostředí.
• IS HAP – pan děkan informoval o aktuálním problému IS HAP a sdělil, že na poradě rektora vznesl požadavek na
nápravu stavu.
• GDPR – s účinností od května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Personální oddělení čeká řada kroků, které se musí implementovat
k zajištění zvýšení bezpečnosti v tomto směru. Pan děkan předal materiály k problematice Mgr. Petrželové, uvedl, že
příprava implementace bude řízena centrálně, doporučil posílit personální oddělení. Mgr. Petrželovou pověřil výběrem
jednoho až dvou nových pracovníků pro oddělení s nástupem v nejbližší době.
• Evaluace UP – pan děkan krátce informoval o externí evaluaci EUA zaměřené na institucionální hodnocení i hodnocení
řízení výzkumu a využití výsledků výzkumu. Za PřF bude hodnoceno pracoviště CRH, zodpovědným pracovníkem ve
věci byla stanovena Dr. Martina Špundová. Sebehodnotící zprávu bude UP předkládat do konce února 2018. Za PřF byl
pověřen pro jednání s hodnotiteli prof. Dvořák.
• Projekty CRP 2017, 2018 – pan děkan informoval o rovnoměrném čerpání prostředků CRP na PřF v roce 2017. Stručně
představil projekty CRP plánované v rámci univerzity na rok 2018. Dále požádal prof. Dvořáka a oddělení VaV
o zpracování přehledu projektů spolupráce s jinými univerzitami v rámci výzvy 18+ na PřF.
• Změny institucionálního plánu na rok 2018 – pan děkan krátce připomněl dva IP projekty řešené na PřF
• Změna vnitřního mzdového předpisu – pan děkan informoval o změnách souvisejících se zaváděním nového vnitřního
mzdového předpisu v souladu s novým nařízením vlády. Kolegium děkana diskutovalo povinnosti, vyplývající s nařízení
(PPČ vedoucích pracovníků musí být nově součástí pracovní smlouvy – s termínem do 31.3.2018, situace vedoucích
pracovníků na projektu v tomto směru, rozdělení mzdových tarifů na akademické pracovníky, vědecké pracovníky – pan
rektor stanovil rozmezí výše mezd akademických pracovníků, fakulty si konkrétní výši stanoví na základě vnitřní normy
po projednání s odbory, změna PPČ a stanovení nového mzdového výměru pro všechny pracovníky, rozdělení vědeckých
pracovníků do kategorií).
V souvislosti s odložením účinnosti nového vnitřního předpisu od 1.4.2018 a plánovaným navýšením mezd
akademických pracovníků díky navýšení rozpočtů VŠ pan rektor na poradě s děkany navrhl, že dorovnání mezd za první
tři měsíce roku 2018 může být vyplaceno formou odměny dle rozhodnutí každé fakulty. Pan děkan vyjádřil nesouhlas,
navrhl použít prostředky na vyrovnání dluhu Pevnosti poznání v případě, že fakulta zaznamená nárůst v příspěvkových
položkách.
Právní oddělení avizovalo, že na pozice děkana a proděkanů budou s panem rektorem uzavírány smlouvy na
manažerskou činnost.
• Informace z ČKR – v rámci dorovnání rozpočtu VŠ by měli být částkou ve výši 400 mil. korun podpořeni studenti
doktorských studijních programů. Výše stipendia tak dosáhne cca 10 tis. korun na studenta měsíčně. Toto navýšení by
dle pana děkana nemělo nijak ovlivnit výši povinného dofinancování doktoranda na PřF ze zdrojů příslušného pracoviště
fakulty. Na investice by v rámci kapitoly VŠ mělo být vyčleněno navíc 300 mil. korun, většina přidaných prostředků by
ale měla posílit koeficient K. Metodika rozdělení příspěvku by měla být schválena na konci listopadu. V rámci metodiky
bude zaveden nový ukazatel „drop-out“.
Transformace oborů na studijní programy přináší jisté problémy, uvažuje se o prodloužení platnosti běžících studijních
programů – student by měl mít po ukončení studia na diplomu název oboru/programu, který začal studovat.

•

•

Metodika 17+ – úřadem vlády byl dle informací odmítnut modul 2.
Prezentace ředitele SKM UP – pan Suchánek předložil návrh na investici do nákupu nových bytů pro zaměstnance UP
v lokalitě Neředín. S termínem do 24. října má vedení fakulty k rukám kvestora předložit svůj postoj k nákupu
nemovitostí. Členové kolegia po dlouhé diskusi rozhodli podpořit investici v případě, že bude realizována z Centrálních
prostředků UP nebo prostředků SKM UP, provoz bude zajišťovat SKM UP a rizika spojená s procesováním ponese RUP.
THE UniJobs – v rámci pořádání summitu THE bylo uhrazeno roční předplatné inzerce pracovních míst v UniJobs.
Z rozhodnutí kolegia děkana budou všechna výběrová řízení na pozice na PřF zveřejňována zde.

Děkan
Pan děkan shrnul aktuální informace o projektech v rámci OP VVV
Kolegium děkana na návrh pana děkana schválilo zapojení katedry optiky jako partnera do projektu OP VVV v rámci národní
výzvy Dlouhodobé mezisektorové spolupráce (doc. Radim Filip).
Pan děkan podrobně seznámil přítomné s rozpočtem projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, který písemně
předložil prof. Hradil. Krátce zdůvodnil krácení v rámci oborů včetně výjezdů na Slovensko. Vzhledem k nedostatečnému přínosu
pro internacionalizaci doporučilo kolegium děkana v tomto případě katedře algebry a geometrie realizovat aktivity formou CP z
FPP a poté návrh rozpočtu projektu schválilo.
Excelentní výzkum – po dvou kolech hodnocení mají všechny čtyři hlavní projektové návrhy se zapojením UP reálnou šanci
uspět; výsledky hodnocení by měly být ohlášeny do konce roku.
Průběžná zpráva o hospodaření PřF UP k 31.8.2017 – pan děkan seznámil členy kolegia s hospodařením fakulty ke dni 31.8.2017
ve zdrojích 11 a 30; čerpání probíhá na všech střediscích rovnoměrně, vyčerpáno je zhruba 60% jak z příspěvku na vzdělávání, tak
z příspěvků na rozvoj výzkumné instituce. Čerpání FPP a FRIM je nižší z důvodu časové prodlevy mezi ukončením veřejné
soutěže a samotnou instalací a platbou investic. Zatím je vyčerpáno 4 mil. z plánovaných 36 mil.
V rámci stavebních investic bylo zatím vyčerpáno 12 mil., některé stavby jsou kvůli výběrovým řízením a dalším
administrativním záležitostem ve zpoždění. Změna čerpání tedy reflektuje změnu harmonogramu staveb.
Předloženo bylo také hospodaření Centra popularizace. Pan děkan uvedl, že čerpání probíhá rovnoměrně, plánovaná výše příjmu
z provozu expozic bude pravděpodobně mírně překročena.
Kolegium děkana předložený materiál projednalo a vzalo na vědomí. Zpráva bude předložena dne 11. října na jednání AS PřF UP.
Pan děkan informoval o aktuálním stavu přípravy smlouvy o spolupráci mezi fakultou a UP Crowd.
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová podrobně informovala přítomné o aktuálně realizovaných investičních akcích v obou fakultních areálech. Vysvětlila
důvody změny harmonogramu stavebních prací v rámci rekonstrukce infrastruktury v holickém areálu. Seznámila členy kolegia
s podrobným harmonogramem stavebních prací v Holici do roku 2020, shrnula rovněž stavební práce, které se budou realizovat
v příštím roce v budově Envelopa. Upozornila, že rekonstrukce se nevyhne příští rok ani Pevnosti poznání, kde bude třeba v rámci
pojistky zajistit výměnu poškozené podlahové krytiny.
Pan děkan v této souvislosti pověřil Ing. Zimovou aktualizací harmonogramu a informací o stavbách na webové stránce
http://stavby.prf.upol.cz/.
Prof. Molnár otevřel problematiku vybudování dětského koutku ve fakultní budově Envelopa. Ing. Zimová reagovala sdělením, že
pro realizaci dětského koutku zatím nebyly nalezeny vhodné prostory.
Ing. Zimová dále předala členům kolegia aktuální informace o realizaci dětské skupiny v Holici.
Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek seznámil kolegium děkana se Zprávou o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018. Letos nastoupil do
prvních ročníků studijních programů PřF zhruba stejný počet studentů jako v loňském roce. Pan děkan vyjádřil spokojenost
s takovým výsledek, doporučil zaměřit se v dalším období na snížení „drop-out“ mezi prvním a druhým ročníkem. Kolegium
děkana vzalo zprávu o přijímacím řízení na vědomí.
Proděkan Kubínek dále seznámil přítomné s harmonogramem promocí v listopadu a požádal hodnostáře o účast na promočních
aktech. Dne 10.11. účast potvrdil prof. Dvořák, prof. Hradil, doc. Kubínek. Dne 11.11. se promocí zúčastní pan děkan, prof.
Hradil, prof. Molnár.
Proděkan Kubínek rovněž krátce shrnul aktuální informace z přípravného procesu institucionální akreditace. Sdělil, že vedoucí
pracovišť požádal o zpracování standardů studijních programů, které bude schvalovat vědecká rada. Postup schvalovacího procesu
vysvětlí členům vědecké rady na zasedání dne 11. října.
Petrželová
Mgr. Petrželová požádala přítomné o účast na stříbrné (4. listopadu) a zlaté promoci spojené s diamantovou (24. listopadu); účast
na slavnostních aktech přislíbil doc. Kubínek, prof. Molnár, pan děkan.
Mgr. Petrželová krátce referovala o zapojení fakulty do centrálního rozvojového projektu na rok 2018 v Programu na podporu
vzájemné spolupráce vysokých škol. Projekt s názvem „Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se
zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)“ bude podávat Masarykova univerzita, UP (resp. PřF UP) se zapojí svým dílčím
projektem v roli aktivního spolupracovníka. Projekt je zaměřený na podporu administrativních procesů na oddělení PaM při
zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání pracovníků do zahraničí. Ocenila zejména možnost do budoucna využití
zpracování metodiky pro koordinaci sociálního zabezpečení, která má být mimo jiné v rámci projektu zpracována. Kolegium
děkana na návrh pana děkana participaci PřF na tomto projektu schválilo.

V nejbližší době budou automaticky ze SAPu zaměstnancům fakulty doručovány ve formě automatického mailu výzvy
k absolvování periodické pracovnělékařské prohlídky. Mgr. Petrželová dále podrobně vysvětlila postupy a nastavení systému.
Smlouvy o praxi – Mgr. Petrželová sdělila, že s účinností od 10. října 2017 není třeba zveřejňovat smlouvy o zajištění praxe
studenta. Do smlouvy byla zahrnuta třetí strana – student. Pan děkan upozornil, že je třeba uzavírat smlouvy i na pedagogické
praxe.
Mgr. Petrželová předložila kolegiu děkana vnitrofakturu za propagaci z Úseku pro vnější vztahy UP, pan děkan požádal o
provedení úhrady ze zdroje 3900/11.
Mgr. Petrželová informovala přítomné, že úspěšnost propagace studia v tiskovinách velmi oslabuje, naopak posiluje forma
reklamy na youtube, reklama v kinech, na sociálních sítích. Oddělení komunikace připravuje inovovaný dotazník pro uchazeče o
studium, který bude součástí e-přihlášky, použije se na akcích typu Den otevřených dveří, Gaudeamus, apod.
Mgr. Petrželová sdělila, že v pondělí 9.10.2017 uvedla UP do provozu anglickou verzi webových stránek. Anglická verze
webových stránek fakulty je připravená ze dvou třetin, zprovozněna bude nejpozději do začátku LS.
Mgr. Petrželová rovněž poděkovala všem zúčastněným za přípravu a pomoc s organizací Noci vědců, ocenila vysokou účast,
spolu s panem děkanem kladně hodnotili úspěšný průběh akce. Pan děkan podal podnět na posílení PR akce za fakultu pro příští
rok. Děkan rovněž upozornil na nutnost řešit osvětlení vstupní cesty k Pevnosti poznání. Řešením pověří Mgr. Matěje Dostálka.
Mgr. Petrželová rovněž informovala, že se dne 17. října uskuteční Burza práce a vzdělání, kde se zástupci fakulty mohou setkat
s výchovnými poradci a propagovat fakultu případně svůj obor i touto cestou. Akci zajistí Oddělení vnějších a vnitřních vztahů
PřF UP.
Mgr. Petrželová nechala vytvořit dvě nové hromadné emailové adresy zvlášť pro zahraniční pracovníky fakulty (včetně
slovenských) a zvlášť pro zaměstnance s českým občanstvím, v případě potřeby je možné ji s žádostí o rozeslání mailu
kontaktovat.
Vstupenky na koncert Hradišťanu – nadace Malý Noe pořádá benefiční koncert Hradišťanu, vstupenky budou dostupné k prodeji.
Mgr. Petrželová předložila návrh na zahájení prodeje fakultních triček 100% Science, po kterých je poměrně velká poptávka.
Kolegium děkana návrh schválilo, prodej bude realizován v Pevnosti poznání, na fakultě v době konání větších akcí jako Noc
vědců, Veletrh vědy apod.
Pan děkan informoval, že Zpravodaj PřF UP bude od 1. ledna příštího roku připravovat oddělení vnějších a vnitřních vztahů.
Vycházet bude v pondělí, aby měly referentky oddělení dostatek času na přípravu a překlad vydání.
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák sdělil, že dne 11.10. se koná zasedání vědecké rady, na kterém bude podán návrh na zahájení čtyř habilitačních
řízení a uskuteční se habilitační řízení Manoje Gawandeho v angličtině.
Za PřF bylo navrženo a podáno 5 publikací na Cenu rektora. Oddělení VaV již obdrželo první práce k zařazení do soutěže o Cenu
děkana 2017, termín podání je do 31.10.
V rámci FRUP shromáždilo oddělení VaV sedm projektů z pěti fakultních oborů a dvou center se specifikací zodpovědného
pracovníka ke každému projektu. Rozpočet zatím není znám.
Prof. Molnár doplnil, že přicházejí i návrhy na Cenu děkana za pedagogickou činnost.
Různé
Ing. Zimová informovala o nové směrnici o zdrojích.
Kolegium děkana schválilo termín POSPOSu; společenské ukončení zimního semestru se uskuteční v úterý 19. prosince ve 12:00
ve foyer fakultní budovy Envelopa.
Pan děkan uvedl, že 6. – 7. listopadu se uskuteční výjezdní jednání rektora s děkany. Datum příštího kolegia děkana tedy stanovil
na 14. listopadu.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: Příští kolegium děkana se uskuteční 14. listopadu ve 13:30 v zasedací místnosti děkana PřF UP
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

