Zápis z kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Datum 10. října 2018
Přítomni:
prof. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. – děkan
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. – předseda akademického senátu
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – proděkan pro mezinárodní záležitosti
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Mgr. Jiří Mazal – vedoucí studijního oddělení
Mgr. Dagmar Petrželová – vedoucí personálního a mzdového oddělení.
Omluveni:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – proděkan pro doktorské studium
Ing. Lenka Káňová – tajemník
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – proděkan pro transfer technolog
Jednání zahájil a řídil pan děkan
Informace z kolegia rektora ze dne 2.10.2018
 Kampus v Erbílu
- Přítomni byli seznámeni se závěry jednání zástupců UP a zahraničními partnery
ohledně výstavby českého kampusu v Erbílu (jakým způsobem bude výstavba
financována, informace o výuce, finanční ohodnocení vyučujících a jiné)
 The Ranking
- UP jako jediná z ČR obhájila své umístění, obecně propad českých i evropských
univerzit, tato problematika bude nadále projednávána jako jeden z bodů programu
výjezdního zasedání kolegia rektora
 Podmínky přijímacích řízení
- Proběhla debata o úpravě podmínek přijímacích řízení, např. dodání lékařského
potvrzení o způsobilosti k práci v laboratoři apod. Je nutné dořešit z právního hlediska
a z hlediska bezpečnosti práce – Mgr. Mazal osloví příslušné zaměstnance rektorátu.
- Prof. Lemr navrhl přizvat zástupce rektorátu k dalšímu jednání.
Děkan dal podnět na úpravu přijímacího řízení, např. zahrnutí testů obecných studijních
předpokladů společnosti SCIO, oborových testů apod. Přítomní se shodli na zpracování
připomínek a shromáždění informací z jiných fakult.
Děkan požádal o zpracování statistiky týkající se neúspěšného ukončení studia.
Byl projednán návrh na vydání vnitřní normy určující podmínky pro postup studentů do
vyššího ročníku, navazující na vydání novely studijního zkušebního řádu.
Informace z úseku VaV – proděkan Lemr
Proděkan informoval přítomné o sběru excelentních výsledků pro modul 1 (za PřF bylo
odevzdáno 14 výsledků). Doplnil, že modul 1 hodnocení metodiky 2017+ zahrnuje výsledky
podle dvou kritérií -společenské relevance a přínosu poznání (patenty, užitné vzory, smluvní

výzkum, ověřené technologie, monografie a jiné), nejsou v něm zahrnuty publikace (spadají
do modul 2 - bibliometrie).
Sběr excelentních výsledků bude probíhat i v dalších letech, je nutné brát ohled na požadavky
ministerstva, které vyžaduje plné znění výsledků (což brání předložení např. smluvního
výzkumu, který může být předmětem obchodního tajemství zadavatele). Na úrovni UP bude
proděkan Lemr diskutovat možnost, zda v budoucnu nebude dostačující doložit např. anotace
a finanční objem (v rámci komentářů k Metodice 2017+).
Zazněla informace o FRUP, kde koordinace předkládání projektů probíhá na úrovni
VPRO/center. Informace o ceně rektora za monografii, kde jsou nominované dvě knihy
z katedry geoinformatiky.
V souvislosti s metodikou 2017+ je v budoucnu nutné řešit, jaké výsledky se budou
zohledňovat při tvorbě rozpočtu.

Studijní záležitosti
Magisterské a bakalářské promoce se uskuteční 9.11.2018 od 9.00
(zastoupení hodnostářů je dále v řešení)
Zlatá promoce a diamantová promoce se uskuteční 16.11.2018 od 10.30 (proděkan Bartl a
proděkan Lemr)

Různé
Prof. Opatrný požádal o zajištění nového zapisovatele pro akademický senát. Požadavek bude
dále řešen.
Prof. Opatrný informoval o možnosti studentů se zúčastnit akreditační komise. Padl návrh na
oslovení kateder s žádostí o nominace.
Byla projednána problematika nového Vnitřního mzdového předpisu PřF UP. Proděkan Lemr
přislíbil zpracovat návrh řešení, zaslat děkanovi, popř. se zúčastnit jednání na právním
oddělení. Od 1. 1. 2019 by měl začít platit nový Vnitřní mzdový předpis v návaznosti na nový
katalog pracovních pozic.
Proděkan Lemr zmínil požadavek rektorátu na zřízení pozice koordinátora kvality a
pracovníka na zpracování analýzy dat.

Zapsala: Vladimíra Gužiaková
Datum příštího kolegia: 12.11.2018 ve 13:00

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

