Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 19. září 2018
Přítomni: děkan doc. M. Kubala, předseda AS PřF UP prof. Opatrný, proděkan prof. O. Bábek, proděkan dr. E. Bartl, proděkan
prof. Dušek, proděkan doc. K. Hron, proděkan doc. L. Kvítek, vedoucí studijního oddělení Mgr. J. Mazal
Omluveni: proděkan prof. K. Lemr, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednání zahájil a řídil pan děkan.
Informace z kolegia rektora 18.3.2018 (děkan doc. M. Kubala)
 Zahraniční kampus UP v Kurdistánu
Setkání s investory se uskuteční 24.9.2018 od 9:00 na RUP. Partneři mají zájem o jeden studijní program PřF UP
Geoinformatika, byla by vhodná účast prof. Voženílka.
 Požadavek olomouckého kraje na vytvoření detašovaného pracoviště UP v Jeseníku
Na základě výsledků plánovaného setkání se zaměstnavateli regionu z ČR i Polska rektor zváží nabídku 1-3 studijních
programů.
 Rozšíření nabídky studijních programů zaměřených na IT
Kraj je ochoten podpořit nové programy zaměřené na IT s návazností na průmyslovou praxi. Na UP by měla být ustavena
mezifakultní pracovní skupina, která by garantovala výběr tří nových programů. Z centrální jednotky budou uvolněny
prostředky na studie proveditelnosti. Požadavkům odpovídá chystaný program katedry matematické analýzy Data
Science.
 Apel na navýšení počtu programů v angličtině
 Příprava metodiky dělení RVO v roce 2019 – návrh zafixovat procentuální podíl z průměru za poslední 2 roky, bude
diskutován na listopadovém kolegiu rektora.
– Problematická implementace vnitřního mzdového předpisu na UP – účinnost předpisu je vázána na nový katalog pracovních
pozic, který zatím nebyl vydán. S účinností od 1.1.2019 by mělo rovněž dojít k navýšení minimální mzdy.
– Plagiátorství diplomových prací - s využitím software Theses bude RUP provádět namátkové kontroly diplomových prací do
r. 2012
– Systém hodnocení kvality – děkan předal přítomným aktuální informace. Mimo jiné zmínil, že počet sledovaných indikátorů
byl zredukován ze 72 na 33.
– Report EUA – děkan doporučil přítomným, aby se seznámili s výsledky hodnocení, dokument obdrželi přítomní písemně.
– Debata o novém vysokoškolskému ústavu se uskuteční 11.10.2018, důvodovou zprávu a další dokumenty by mělo vedení PřF
obdržet v příštím týdnu.
– Zajištění přednášejícího v rámci cyklu Fischerovských přednášek - MUDr. František Koukolík, DrSc.
Zahraniční záležitosti – proděkan Dušek
Pro přihlašování zahraničních studentů bude možné používat pouze jednu „oficiální“ elektronickou přihlášku. V této souvislosti
informoval proděkan Dušek o záměru vytvoření jednotného systému zajišťujícímu zadávání informací do vícero existujících
databází najednou (STAG, ubytování na kolejích apod.)
S termínem do konce září RUP požaduje:
• informace o počtu akreditovaných anglických studijních programů a výši poplatků za studium na jednotlivých
programech. Proděkan Bábek sdělil, že věc řešil s vedoucími kateder a zpracované informace již v červnu zaslal pror.
Kudláčkovi.
• seznam plánovaných mezinárodních letních škol v roce 2019
RUP plánuje sjednocení podoby informačních a propagačních materiálů (v angličtině) v rámci univerzity
Informace o možnosti využít dodatečné prostředky na internacionalizaci ve výši 0,5 mil. korun, které lze využít pro cesty
zaměstnanců za účelem rozvoje nové spolupráce či upgrade spolupráce stávající.
Institucionální plán na podporu postdoků – náhrady za dovolené byly chybně naúčtovány na středisko 3904, pokud bude výše
projektových prostředků dostačující, náhrady budou přeúčtovány na projekt, v opačném případě bude nutné je uhradit ze zdrojů
pracovišť, jak bylo původně plánováno.
Informace o žádosti Fischerovského stipendisty na změnu školitele. Řešením byl pověřen proděkan Bábek.
Čerpání projektu mobility OP VVV

V souladu s podmínkami projektu je třeba do konce září zahájit 60% plánovaných mobilit. Za PřF je aktuální stav 59,3%.
Pan proděkan upozornil na problémy spojené s organizací mobilit šesti zahraničních odborníků na RCPTM a dvou
juniorských mobilit v LRR (uzavření smlouvy, přidělení víz apod.). RUP posunul termín zahájení těchto mobilit do
konce listopadu. Proděkan Dušek navrhl vyžádat si informace o aktuálním stavu, kolegium děkana pak na jejich základě
posoudí jednotlivé případy a rozhodne o dalším postupu. Návrh byl schválen.
Vnější a vnitřní vztahy - proděkan Hron
Optimalizace sítě fakultních škol
Pan proděkan informoval, že některé fakultní školy nejsou aktivní a navrhl ukončení spolupráce. Kolegium návrh
schválilo.
Pan proděkan ocenil oddělení VVV za organizaci stříbrné promoce.
Gaudeamus v Nitře se uskuteční 26. a 27. září.
Termín zlaté promoce byl plánován na 9. listopadu, Mgr. Mazal upozornil na kolizi termínů. Dne 9. a 10. listopadu se uskuteční
promoce studijních oborů.
Pan děkan požádal přítomné proděkany o zastoupení na imatrikulaci dětské univerzity 26.9.2018, svou účast přislíbil prof. Bábek.
Pan děkan a další přítomní poděkovali proděkanu Bartlovi a paní Mayerové za práci v procesu přípravy akreditací studijních
programů.
Studijní záležitosti – proděkan Bartl
Proděkan Bartl předložil kolegiu návrh na stanovení jednotných podmínek pro přerušení studia, upozornil na případy žádostí o
přerušení při přechodů studentů na jinou fakultu. Po projednání návrhu členové kolegia schválili zachování stávajícího stavu.
Proděkan Bartl předložil kolegiu děkana návrh na změnu podmínek pro uznávání známek. V souladu s aktuální platnou směrnicí
PřF se uznávají pouze zkoušky, zápočty a kolokvia, které student vykonal v době kratší než dva roky a které byly hodnoceny
klasifikačním stupněm „A“ až „C“. Novým návrhem je uznávat zkoušky, zápočty a kolokvia vykonané v době kratší než 3 roky
(nebo právě tři roky) a hodnocené stupněm „A“ až „D“. Tento návrh tedy k podmínkám stanoveným ve Studijním a zkušebním
řádu UP pouze přidává skutečnost, že nebudou uznávány předměty hodnocené klasifikačním stupněm „E“. Po projednání členové
kolegia návrh schválili.
Informační systém IS KVAL - studentská evaluace
Pan proděkan upozornil na nutnost najít nástroj na zvýšení návratnosti evaluace výuky. Navrhl realizovat studentské
evaluace formou papírových dotazníků a uvedl příklad dobré praxe na LF i PF; systém má poměrně vysokou návratnost,
hodnocení provádí studenti vyšších ročníků (úspěšní absolventi třetích a vyšších ročníků). Kolegium děkana po
projednání záměr schválilo a doporučilo realizaci evaluace již v zimním semestru 2018/2019 (vyhodnocení bude
provedeno svépomocí).
Pan děkan na žádost pror. Fiuráška předložil kolegiu záměry akreditací šesti doktorských studijních programů a to: Aplikovaná
fyzika, Biofyzika, Optika a optoelektronika, Nanoechnologie, Biochemie, Nanomateriálová chemie. Přítomným je představil
proděkan Bábek, proděkan Dušek. Kolegium děkana vzalo předložené záměry na vědomí a vyjádřilo souhlas s jejich předložením
po potřebném dopracování Vědecké radě PřF UP k dalšímu projednání.
Tajemnice Ing. Káňová
Ing. Káňová požádala přítomné proděkany, aby svou parafou na průvodkách dokumentů v rámci jejich agendy potvrdili souhlas
s akcí.
Ing. Káňová informovala, že do konce roku bude zprovozněn elektronický systém schvalování cestovních příkazů pro tuzemské i
zahraniční pracovní cesty. Připravuje se rovněž elektronický systém schvalování faktur, což omezí administrativní zátěž a urychlí
procesy. Upozornila ale, že vzhledem k elektronické stopě, která v systému vznikne, nebude možné schvalovat dokumenty ex
post; bude nutné nastavit mechanismy pro celý proces včetně zastupování.
Ing. Káňová seznámila přítomné se záměrem sloučit oddělení projektové podpory a oddělení VaV v rámci připravované změny
Statutu PřF a organizačního řádu. Prof. Dušek podal návrh na vznik zahraničního oddělení fakulty, které by personálně mohla
zajišťovat paní Gronychová a Mgr. Ondrušáková. Proděkan Hron uvedl, že Mgr. Ondrušákovou vnímá jako klíčovou osobu pro
oddělení VVV. Pan děkan pověřil proděkany podáním písemných návrhů na změny organizační struktury.

Paní tajemnice informovala o reálných cenách za stavební akce v r. 2018 a 2019, upozornila na nárůst plánovaných cen o 15 mil.
korun. Upozornila rovněž na havarijní stav střechy budovy Envelopa. Oprava si vyžádá dalších zhruba 8 mil. korun. Informace
budou předloženy 24. října na jednání fakultního senátu (hospodaření fakulty ke 31.8.2018).
Fakulta disponuje 8-místným služebním vozem. Pracovníci fakulty budou o této skutečnosti informováni ve Zpravodaji.
Věda a výzkum - proděkan Lemr
Za nepřítomného proděkana Lemra předal informace pan děkan.
FRUP – fakulta podávala v předchozích obdobích celkem sedm institucionálních projektů – pět projektů za fakultu, dva projekty
za centra. Kolegium děkana schválilo stejnou strukturu podání projektů i pro novou výzvu 2019.
Sběr připomínek ke vnitřnímu mzdovému předpisu – pan děkan cestou oddělení VaV osloví vedoucí kateder s požadavkem na
specifikaci mzdových limitů daných podmínkami projektů a grantů, na které bude třeba brát zřetel při aplikaci nového vnitřního
mzdového předpisu.
Pan děkan seznámil přítomné s návrhem nové vnitřní normy pro udělení Ceny děkana 2018.
Doktorské studium - proděkan Bábek
Proděkan Bábek předložil k projednání návrh, zda povolit přeúčtování interních vnitřních dokladů z grantů. Pro nedostatek
informací kolegium děkana ve věci nerozhodlo, Ing. Káňová a prof. Bábek zjistí, jak by bylo možné požadavek realizovat a věc se
projedná na příštím zasedání.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 10.10.2018

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

