Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 12. září 2017
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, proděkan Molnár; tajemnice Zimová, vedoucí
studijního oddělení Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
Omluveni: předseda AS PřF UP prof. Opatrný
_________________________________________________
Jednání zahájil a řídil pan děkan. V úvodu jednání poděkoval kolegům Mgr. Richterkovi, doc. Berkovi, Dr. Calábkovi, Dr.
Müllerovi a Mgr. Šafářové za dlouhodobou práci s matematickými talenty v rámci olomouckého kraje a seznámil přítomné
s důležitými body projednávanými na poradě rektora s děkany 5. září 2017. V zastoupení se jednání účastnil proděkan Kubínek,
zápis obdrželi přítomní písemně.
Diskutované body z porady rektora s děkany:
• Rámcové memorandum o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi UP a AV ČR –
memorandum bylo uzavřeno v srpnu 2017 dle platné legislativy. Jak z tohoto důvodu tak vzhledem ke končícím
akreditacím některých programů je nutné aktualizovat existující smlouvy o spolupráci mezi PřF a AV ČR. Pan děkan
pověřil doc. Kubínka, aby existující smlouvy předal na RUP.
• Společné studijní programy s VŠB TU Ostrava – pan rektor pozval zástupce PřF na poradu se zástupci VŠB TUO, na
které se bude projednávat možnost vzájemné spolupráce výhledově zaměřené na vznik dvou až tří technických studijních
programů na UP.
• Navýšení rozpočtu pro VŠ – vláda schválila navýšení rozpočtu VŠ o 3 mld., vzhledem k tomu, že původní vládou
schválené navýšení dosahovalo objemu 4,5 mld., vyzval prorektor Bilík děkany fakult, aby podpořili aktivity dle
instrukcí RUP, které upozorní na rozdíl v částkách i na důležitost podpory provozu VŠ a růstu vzdělanosti všeobecně.
• OP VVV – pan děkan informoval o aktuálním stavu hodnotícího procesu tří projektů OP VVV výzvy Excelentní
výzkum. Dále uvedl, že v lednu 2018 bude za instituci podán jeden projekt do výzvy k nákupu nábytku a materiálového
vybavení pro studijní účely. Kolegium děkana schválilo zařazení vybavení studovny ve fakultní budově Envelopa, dále
vybavení společných učeben (přehled požadavků zpracuje Klapal a Ing. Mayerová ve spolupráci se správou budov).
S ohledem na výši předpokládané alokace (zjistí Ing. Zimová), bude do projektového návrhu zařazeno i dovybavení a
revitalizace auly PřF. Podklady pro projektový návrh je třeba připravit do konce září.
• Inzerce na UNIJOBS THE – UP uhradila od září 2017 roční poplatek za zahraniční inzerci
• Konference THE
• Zrušení papírových indexů – s výjimkou LF byli k 1. září 2017 zrušeny papírové indexy a zavedeny elektronické.
• Stěhování Konfuciova Institutu
• Hodnocení pracovníků IS HAP – pan děkan seznámil přítomné s požadavkem doc. Talašové, aby vedoucí pracovníci
zaznamenali hodnocení svých zaměstnanců za rok 2016 elektronicky s termínem do konce měsíce září. Vzhledem k
tomu, že vedoucí pracovníci zpracovali požadované hodnocení začátkem roku do papírových formulářů, navrhl pan
děkan nechat elektronický zápis na vlastní iniciativě a aktivitě zodpovědných pracovníků. Ti, kteří hodnocení do systému
nezadají, pak budou obesláni s požadavkem, aby při hodnocení pracovníků za letošní rok v únoru 2018 provedli kontrolu
dat v systému za rok 2016. Kolegium děkana návrh podpořilo. Dále pan děkan požádal Mgr. Petrželovou, aby nabídla
doc. Talašové prostory pro proškolení našich pracovníků. Program IS HAP musí projít akreditací, hodnocení systému
provede komise na pracovišti CRH.
Děkan
Pan děkan předložil kolegiu návrh doc. Fiuráška a doc. Řeháčka na vytvoření klastru s účastí PřF UP a předních firem a institucí
v oblasti optiky. Upozornil na možná úskalí spojená s takovým uskupením. S ohledem na prohlášení doc. Fiuráška, že zapojením
v klastru nevzniknou UP žádné pohledávky a případné náklady na sebe bere pracoviště doc. Fiuráška, děkan návrh podpořil a dal
o něm hlasovat. Podporu návrhu jednohlasně projevili i ostatní členové kolegia.
OP VVV
 Pan děkan informoval o podaném projektovém návrhu pror. Mašláně a prof. Strnada do výzvy Dlouhodobá
mezisektorová spolupráce pro ITI. Vzhledem k objeveným nesrovnalostem v návrhu a nedostatečně doloženým
informacím a s ohledem na to, že projektový návrh neprošel projednáním na koordinační radě UP, kolegium děkana
hlasováním rozhodlo, že PřF UP tento projekt nepodpoří. Proděkan Dvořák s Mgr. Copkovou byli pověření dořešením
záležitosti.
 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – projektový návrh proděkana Hradila.
 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF – pan děkan informoval, že v rámci dané výzvy zaznamenal
zatím pouze jeden projektový návrh prof. Otyepky. Ze strany RUP byl vznesen požadavek, aby PřF UP koordinovala
podání projektu za instituci. Pan děkan vyjádřil nesouhlas s požadavkem v případě, že by byl podán za fakultu pouze
jeden projekt. Pověřil proděkana Dvořáka, aby předal zamítavé stanovisko prorektorce Ulrichové.
 Pan děkan upozornil, že na webových stránkách fakulty chybí projekt prof. Voženílka, požádal o doplnění informací.
Kolegium děkana schválilo účast proděkana Hradila a doc. Frébortové na jednání se zástupci University of North Umbria dne 25.
října 2017.

Čaj o třetí v září 2017 – kolegium děkana schválilo následující body k projednání:
 zahájení akademického roku
 poděkování za přípravu podkladů k institucionální akreditaci
 projekty OP VVV
 informace o rekonstrukcích a stavebních pracích, které omezují provoz v budově Envelopa i v areálu Holice
Zasedání AS PřF UP se bude konat 11.10. od 15:00 v Pevnosti poznání. Pan děkan požádal odpovědné osoby o zpracování a
předložení průběžné zprávy o hospodaření fakulty do 4.10.2017.
Webové stránky PřF UP v angličtině – pan děkan vyjádřil znepokojení, že fakultní web v angličtině ještě není v provozu, navrhl
spustit alespoň omezenou verzi stránek a nabídl veškerou možnou podporu pro zdárné ukončení procesu. Anglický web by měl
být spuštěn do konce zimního semestru.
Pan děkan poděkoval Mgr. Petrželové za operativní přístup a provedenou práci při nastavení nového příspěvku ze sociálního
fondu na stravenky a stravování v menze.
Proděkan Molnár
Proděkan Molnár zastupoval děkana na zasedání projektu Road Show 2017 pořádaném Národním institutem pro obranu a
bezpečnost, kde také v rámci panelu vystoupil.
S dr. Juklovou se dále zúčastnil jednání ohledně požadavků na institucionální akreditaci na MŠMT. Lze konstatovat, že na UP
došlo ke křehkému konsenzu týkajícímu se společného základu učitelských oborů v rámci všech fakult při pregraduální přípravě
učitelů. Tato shoda byla výsledkem dlouhého procesu a celé řady náročných jednání, doc. Kubínek oběma zúčastněným
poděkoval za vynaložené úsilí.
Proděkan Molnár dále informoval o záměru UP podat projekt na podporu CŽV v rámci výzvy ESF 2.
Na návrh pana proděkana budou na příští kolegium děkana pozváni kolegové prof. Opatrný, dr. Holubová, doc. Tuček, dr. Říha,
dr. Švrček, dr. Ježek, Mgr. Pucholt, dr. Schovánek (SLO), kterým bude předáno poděkování za reprezentaci fakulty, péči o
talentované středoškolské studenty a jejich přípravu na mezinárodní soutěže, kde se umístili na předních místech.
Proděkan Dvořák
Cena děkana – termín pro odevzdání vědeckých prací do soutěže byl stanoven na 31.10, ocenění předá pan děkan na prosincové
vědecké radě.
Cena rektora autorům vybraných odborných publikací – předvýběr je tentokrát v režii jednotlivých fakult. Pokud se do soutěže
přihlásí více než pět autorů za PřF, předloží proděkan Dvořák publikace k výběru kolegiu děkana.
Zasedání Vědecké rady PřF UP se uskuteční 11.10. v Pevnosti poznání v Laudonově sále. Proděkan Dvořák krátce seznámil
přítomné s programem zasedání. Profesorské řízení dr. Gawande bude vedeno v angličtině. Pan děkan podal návrh na sestavení
mezinárodní vědecké rady.
FRUP – 19.9. se uskuteční schůzka k ujasnění výše alokace a podmínek výzvy. Výzva bude vyhlášena 25.9., uzávěrka přihlášek
bude 31.10.
Pan proděkan na závěr informoval o výsledcích jednání se zástupci MZV ČR. Ti navštívili fakultu za účelem spolupráce
s odborníky i studenty na poli kybernetického nebezpečí.
Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal
Mgr. Mazal informoval přítomné o aktuálních počtech studentů zapsaných do prvních ročníků bakalářských i navazujících
studijních programů. Finální čísla budou zveřejněna ve Zpravodaji.
Proděkan Kubínek
Imatrikulace se uskuteční v Pevnosti poznání 4. a 5. října, harmonogram imatrikulací zašle dotčeným osobám Mgr. Mazal po
uzavření zápisů do prvních ročníků studia.
Pan proděkan předal přítomným aktuální informace týkající se žádosti o institucionální akreditaci.
Uvedl, že pedagogická komise schválila návrhy na akreditaci studijních programů, které podal v návaznosti na projekt ESF.
Podklady bude předkládat na říjnovém zasedání AS PřF UP a následně na vědecké radě.
Vědecká rada bude rovněž na svém prosincovém zasedání schvalovat standardy studijních programů. Pan děkan proto navrhl, aby
se do programu říjnové vědecké rady zařadila krátká prezentace problematiky institucionální akreditace včetně představení těchto
standardů.
ESF – pan proděkan sdělil, že od PS UP obdržel rozpočet fakulty na projekt. Stanovil také výši osobního ohodnocení pracovníků
zapojených na projektu, návrhy zaslal vedoucím pracovišť. Dle vyjádření Mgr. Petrželové zajistí personální a mzdové oddělení
zavedení změn s platností od 1.10. Zároveň bude provedena změna zdroje pro úhradu mezd z 19 na 12 zpětně k datu zahájení
projektu. Ing. Zimová doplnila, že mzdy na projektu budou hrazeny v režimu 100 % z projektu, dofinancování ve výši 5% bude
následně vyrovnáno z nepřímých nákladů projektu. Proděkan Kubínek dále informoval, že poskytovatel zamítl žádost o snížení
monitorovacích indikátorů, kterou vypracoval spolu s řešiteli projektu v rámci aktivit vázaných na nákup přístrojů z neúspěšného
projektu ERDF.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil podal aktuální informace o řešení projektu IP i o aktuálním stavu rozpočtu. Přítomní diskutovali vhodnou
variantu dočerpání prostředků institucionální podpory, po krátké diskusi schválili variantu přijetí dalšího postdoka do konce roku
2017.

Proděkan Hradil rovněž otevřel problematiku úhrady poplatku ve výši 4000 eur za akademický rok v rámci Fischerovského
stipendia. Závěrem diskuse schválilo kolegium děkana měsíční formu úhrady; toto bude stanoveno v podmínkách dohody. Pan
děkan rovněž upozornil, že v souladu se Statutem PřF UP se výplata stipendia i úhrada školného vztahují pouze na standardní
dobu studia. Pokud student, například z důvodu pozdějšího nástupu do studijního programu, přetáhne studium do pátého
akademického roku, nemá nárok na výplatu stipendia; děkan v tomto případě může pouze zvážit odpuštění školného.
Následně pan proděkan otevřel obsáhlou diskusi týkající se projektového návrhu do výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků, jeho podmínek, řešení. Pan děkan podal doporučující návrhy na základě zkušeností s podobnými aktivitami CRH a
RCPTM (memoranda a smlouvy se spolupracujícími institucemi, letters of intent podepsané statutáry institucí, žádost o stručný
popis předchozí spolupráce apod.)
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová informovala přítomné o nové směrnici o zdrojích a dále o chystaných změnách na poli smluvního výzkumu.
Upozornila na nutnost informovat znovu pracovníky o postupech při řešení projektů s reálným potenciálem vzniku duševního
vlastnictví na základě účinné spolupráce.
Ing. Zimová rovněž informovala o důvodu zpoždění stavebních prací v areálu Holice, podala stručný přehled řešení situace i
aktuální stav a vývoj doplnění chlazení a vzduchotechniky v hlavní fakultní budově.
Různé
Na návrh Mgr. Petrželové diskutovali přítomní nákup a označení logem předmětů na reprezentaci fakulty.
Ing. Zimová upozornila na stupňující se počet krádeží v objektech PřF UP a na nutnost důsledně uzamykat a uzavírat možné
přístupy do objektů před opuštěním pracoviště. Věnovala se rovněž problematice pohybu neoprávněných osob v areálech PřF.
Závěry diskuse budou zveřejněny ve Zpravodaji.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: Příští kolegium děkana se uskuteční 10. října ve 13:30 v zasedací místnosti děkana PřF UP
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

