Zápis z kolegia děkana ze dne 24. června 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
Informace děkanky
II.
Věda a zahraniční styky
III.
Studijní záležitosti a organizace
IV.
Informace a rozvoj
V.
Informace z AS FPF
VI.
CMT
VII. Ekonomické záležitosti
VIII. Různé
K zápisu z posledního jednání KD nebyly vzneseny žádné připomínky.
I. Informace děkanky
1. Informace z KR
1.1 Podnět ke studijnímu a zkušebnímu řádu: rektor obdržel návrh děkana Žáčka na úpravu Čl. 18
Uznávání zápočtů a zkoušek, týkající se doplnění tohoto článku o bod 3, jenž by se týkal uznání zkoušek
a dalších studijních povinností studentů VOŠ. Pror. Gongol připravuje změny SZ v souvislosti se
zavedením nového IS SU (výše uvedené bude zapracováno).
1.2 Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace: MŠMT připravilo tuto výzvu pro připomínku 30. výročí
události roku 1989 v tehdejším Československu. Rektor materiál předal pracovníkům Oddělení pro vztahy
s veřejností. (FPF vzhledem k nárokům a krátkému termínu se zapojením nepočítá).
1.3 Ocenění: v rámci Akademického dne budou předána ocenění pracovníkům SU. Rektor v této
souvislosti požádal vedoucí součástí o zaslání návrhů na udělení medailí SU a Ceny rektora, a to v termínu
do 1. 7. 2019 (termín pro doručení na děkanát FPF do 28. 6. 2019).
1.4 NAÚ: na konci května byla NAÚ odeslána kontrolní zpráva doktorského studijního oboru Moderní
dějiny střední Evropy. Odeslány byly nové žádosti o akreditaci studijních programů Autonomní
systémy/Ph.D., Autonomous systems/Ph.D., Moderní informatika/Bc., a to jak v prezenční, tak v
kombinované formě a Italština/Bc. v kombinované formě. Doručena byla rozhodnutí o udělení akreditace
na 10 let pro studijní program Informatika/Bc./prezenční a kombinovaná forma a na 5 let pro program
Cestovní ruch a turismus/Bc./prezenční forma. Dále pror. Gongol uvedl, že bylo zahájeno správní řízení
ve věci omezení akreditace programu Počítačová technika a její aplikace z důvodu neadekvátní publikační
činnosti.
1.5 Počty uchazečů: údaje v tabulce zachycují informace za 1. kolo přijímacího řízení.
Počty uchazečů ke studiu na
SU stav vždy ke dni 03. 06.
daného roku

2017

2018

2019

FPF

974

850

946

FVP

1097

698

927

OPF

974

876

804

MÚ

89

80

67

3134

2504

2744

SU

1.6 Rozpočet: AS SU schválil rozpis příspěvku a dotace součástem SU pro rok 2019. Zároveň na součásti
byly rozepsány finanční prostředky z poskytnuté dotace MSK na rok 2019. Dále kvestorka uvedla, že
s tajemníky součástí spolupracuje na vyúčtování dotace za rok 2018.

1.7 Veřejná zakázka: byla vysoutěžena veřejná zakázka na dodavatele tiskovin. S vítěznou firmou
Profitisk Group Olomouc, která je nad rámec požadavku schopna také poskytovat náhradní plnění, byla
uzavřena smlouva.
1.8 Pracovní doba akademických pracovníků: kvestorka uvedla, že vnitřní předpis a normy dotčené
novým způsobem vykazování pracovní doby zaměstnanců univerzity byly postoupeny k projednání AS
SU. Odborová organizace vyslovila souhlasné stanovisko jak s vnitřním předpisem, tak Pracovním řádem.
Na základě vyjádření vedoucích součástí bude vymezení pracovní náplně ve směrnici rektora ponecháno
na obecné úrovni, jelikož každý akademický pracovník bude mít svůj popis pracovní náplně. Otázka
úpravy univerzitní normy minimálního rozsahu doby, po kterou má být pracovník přítomen na pracovišti.
1.9 SOČ: poděkování všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
2. Schválení rozpisu finančních prostředků na r. 2019
AS FPF na svém mimořádném zasedání 24. 6. schválil rozpis příspěvku a dotace FPF a návrh rozpočtu
FPF na r. 2019.
3. Vědecká rada
Jednání proběhlo 6. 6., všechny předložené návrhy byly členy VR odsouhlašeny.
4. Nová úprava pracovní doby akademických pracovníků
Zákon o VŠ, paragraf 72 a)
Akademičtí pracovníci vykonávají: přímou pedagogickou činnost, práce související s přímou pedagogickou
činností, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Na pracovišti
zaměstnavatele je přítomen v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti a v případech,
které stanoví v souladu se zákoníkem práce jeho zaměstnavatel.
V této souvislosti budou upraveny vnitřní předpisy na úrovni univerzity (viz výše) a fakulty. Připraveny
budou následně nové popisy práce (ve spolupráci s vedoucími ústavů); směrnice děkana k přítomnosti na
pracovišti; informace o dvojím způsobu vykazování práce.
5. Dislokační záležitosti
Děkanát bude dislokován do budovy FPF na Masarykově třídě 37.
Příprava, organizace a řízení dislokace přísluší tajemníku Svobodovi; zajistí provozně-technický úsek ve
spolupráci s příslušnými dislokovanými pracovišti. Tajemník sdělí inkriminovaným pracovištím
harmonogram stěhování (do 15. 7.); předpokládaný termín dokončení 15. 9. Studijní odd. – stěhování
v týdnu od 5. 8.
Dr. Pelc - dotaz, zda lze počítat v souvislosti s dislokací s vymalováním příslušných prostor ÚHV.
Děkanka: ano.
6. Přípravy rozvrhů pro další akad. rok
Děkanka upozorňuje na absenci informace o změnách výukových prostor v souvislosti s dislokací děkanátu
na M37. P. prod. Gráf zajistí dodatečné pokyny.

II. Věda a zahraniční styky
1. Z pověření pror. Engliše byla ústavům nabídnuta možnost čerpání příspěvku MŠMT na podporu
mezinárodní spolupráce v rámci tzv. ukazatele D. Všechny předložené návrhy byly přijaty
k realizaci, žadatelům byl zaslán schválený finanční rozpočet na plánovanou mobilitu e-mailem.
Připomínka – při realizaci cesty je třeba postupovat stejně jako v případě realizace cesty prostřednictvím
programu Erasmus+ ve spolupráci s Kateřinou Knoppovou – viz e-mail.
2. Výzvy
 MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2019. Zasláno na
všechny ústavy, T.: OVZS 16. 9. 2019.





MŠMT vyhlásilo 8. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a
šíření dobrého jména ČR v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Zasláno na všechny ústavy,
T.: OVZS 4. 9. 2019.
MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů s názvem „Conservation, Protection and
Use“ v rámci iniciativy společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH).
Zasláno na ÚHV a ÚLGAT, T.: OVZS 15. 8. 2019.
Výzva k předkládání návrhů na Cenu Milady Paulové 2019 pro vědkyni za celoživotní přínos vědě
v oblasti jazykovědy. Zasláno na ÚBK a ÚCJ, T.: OVZS 30. 8. 2019.

3. Stipendia
24. 6. se konalo zasedání stipendijní komise. Žádost prod. Rykalové, aby materiály k projednání stipendijní
komisí byly zasílány k 25. v měsíci.
4. SOČ
Poděkování zástupcům ústavů a ostatním pracovníkům (dr. Planková, Mgr. Matula, dr. Blaschke,
dr. Komárková, dr. Zapletal, dr. Cindlerová, dr. Gráf, dr. Langer, dr. Martinů, Bc. Knoppová, Ing. Honka)
a studentům, kteří se podíleli na zajištění a organizaci přehlídky SOČ ve dnech 14. – 16. 6. na FPF.
5. Různé:
Prof. Stuchlík – otázka zefektivnění příjezdu zahraničních studentů a organizace; děkanka rozhodla, že
uvedené je v gesci odd. pro zahraniční styky (p. prod. Rykalová).
V rámci nabídky kurzů nabízených tajemníkem návrh na realizaci češtiny pro cizince.
III. Studijní záležitosti
1. Akreditace

poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě žádostí o akreditace SP schválených NAÚ (SP
Informatika/bc a SP AVT/NMgr),

jsou připravovány jmenovací dekrety pro garanty,

koncem května byly zaslány na NAÚ nové žádosti o akreditace SP: Italština (bc/K), Moderní
informatika (bc.), Autonomní systémy (dr., v českém a anglickém jazyce),

informace z RVH, která na svém 18. zasedání (28. 5. 2019):
- schválila s připomínkami žádosti o akreditace SP Historie a kulturní dědictví v regionální praxi (bc.
a NMgr) a SP Historie-muzeologie (bc./P)
- vrátila k přepracování žádosti o akreditace SP Fyzika/bc, SP Aplikovaná fyzika/bc., SP Teoretická
fyzika/NMgr., SP Multimediální techniky/NMgr.

další zasedání RVH se bude konat 2. 7. 2019.
2. SZZ
Budou probíhat od 19. do 21. 8. 2019.
3. 2. kolo přijímacího řízení
Termín – 21. 8. 2019
4. IS STAG/ IS MUNI

IS STAG – konec smlouvy a funkčnosti – 30. 9. 2019,

uzavření výsledků zkoušek, zápočtů za ak. rok 2018/2019 – 5. 9. 2019,

import dat ze IS STAGu do nového IS SU proběhne 7. – 8. 9. 2019, k poslednímu importu dat
(výsledky přijímacího řízení) dojde před 30. 9. 2019,

dle informací Ing. Bumbálka by během srpna/září mělo proběhnout školení pro pedagogy a
sekretářky.
5. Korektury materiálů JVŠ
Během prázdnin vedoucí ústavů obdrží ke korektuře materiály JVŠ. V těchto materiálech budou uvedeny
pouze ty studijní programy a obory, do kterých je možno přijímat v akademickém roce 2019/20.

6. Promoce
Akce proběhne 26. 6. v KD Na Rybníčku.
Mgr. Durczak – poděkování děkance i vedení fakulty, za zasílání tištěné formy vyrozumění.
Děkanka upozorňuje, že veškerá komunikace se studenty a posluchači bude probíhat výhradně
elektronicky, jedno č. j. může být posláno pouze jednou formou, v případě zahr. studentů bude kopie
poskytnuta příslušnému ústavu a ten ji na své náklady zašle dotyčnému studentovi.

IV. Informace a rozvoj
1. Poděkování za podklady pro žádost k výzvě Rakev II
Za FPF odesláno.
2. TGIAF - astrofyzikální pátek pro studenty SŠ
Akce proběhla 21. června 2019 v objektu na Hauerově ulici, účast 40 studentů ze středních škol, evaluace
i emailové adresy jsou k dispozici, proběhla také anketa pojmenování exoplanety (oslavy100 let IAU).
3. Hlasování
Soutěž Fakulta roku končí – apelovat na studenty, aby do ankety posílali své hlasy.

V. AS FPF
Na mimořádném zasedání 24. 6. byla schválena tato č. j.:
 I. změna Volebního řádu AS FPF.
 Návrh rozpisu příspěvku a dotace Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě pro rok 2019.
 Návrh rozpočtu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě pro rok 2019.
Projednávána byla iniciativa studentů týkající se otázky prospěchových stipendii za minulý akad. rok.
VI. Ekonomické záležitosti
1. Změna mzdového předpisu
Tajemník informoval členy KD, že dojde k úpravě Vnitřního mzdového předpisu SU a bude potřeba
pracovníky ústavů seznámit s novým zněním, které zašle vedoucím po jeho schválení v AS SU.
2. Rekonstrukce budovy Masarykova 37
Objekt Masarykova je zahrnut do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy vysokých škol,
v jehož rámci bude za účasti státní dotace v nejbližších letech realizována akce Rekonstrukce objektu
Masarykova 37. S ohledem na tuto skutečnost doporučuje plánovat a realizovat udržovací práce v objektu.
3. Schválení rozpisu příspěvku a dotace FPF pro rok 2019 a sladění hodnocení
Tajemník informoval o ukončení rozpočtového provizoria v souvislosti se schválením rozpisu příspěvku a
dotace FPF pro rok 2019. Současně upozornil, že doporučuje časově sladit ohodnocení pracovníků fakulty
za vědecké aktivity (body RIV).

VII. CMT
1. Mgr. Zuzana Urbánková děkuje za realizaci zajímavého programu pro studenty Gymnázia Vítkov, kteří
prostory fakultní budovy Masarykova 37 navštívili dne 16. května 2019:
ÚHV: Mgr. Haně Komárkové, Ph.D., Mgr. Martinu Pelcovi, Ph.D.,
ÚBK: Mgr. Monice Horsákové, Mgr. Jakubovi Chrobákovi, Ph.D., Mgr. Martinu Tichému,
Ph.D., Heleně Brendlové,
ÚA: Mgr. Petru Ratajovi,
ÚCJ: Mgr. Janě Nálepové, Ph.D., studentce Evě Gladkovové.

2. CMT v poslední době zorganizovalo do termínu podání přihlášek ke studiu (4. 7. 2019) následující akce:
a) promítání reklamního spotu FPF na velkoplošné obrazovce umístěné na budově hotelu Koruna v centru
města Opavy,
b) reportáž TV Polar (12 opakování),
c) reklama na FB,
d) letáky a roll-upy v Galerii Breda,
f) rozvoz letáků na střední školy: Gymnázium Krnov, Střední automobilní škola Krnov, Gymnázium
Bílovec, Gymnázium Příbor.
3. Nejdůležitější nejbližší očekávané akce:
a) Colours of Ostrava: 17. a 20. 7. 2019.
b) Noc vědců: 27. 9. 2019.

VIII. Různé:
1. Doc. Janák
– Do 30. 6. připomínky ke studentským kvalifikačním pracem. Děkanka doporučuje, aby ústavy do 30. 6.
stanovily podmínky pro podobu (formální úpravu, rozsah, poznámkový aparát) pro studijní
obory/programy, které přísluší do jejich oblasti vzdělávání, případně do jejich podoblastí. Musí být
zveřejněno nejpozději ke dni zahájení nového akad. roku na webových stránkách příslušného ústavu a paní
proděkance zasláno na vědomí.
– Sraz absolventů, možnosti noclehů – děkanka navrhuje uspořádat akci až v r. 2020. Bude navržena
finanční částka na přispění této akce.
2. Dr. Gráf
– V rámci oslav100 let založení Mezinárodní astronomické unie je studenty MMT natáčen dokumentární
film o doc. Luboši Perekovi, českém astronomovi a emeritním vedoucím Úřadu OSN pro kosmické
záležitosti, který se dožívá 100 let.
– Zpestření jednání kolegia - anketa pojmenování exoplanety u hvězdy XO-5.
3. Mgr. Durczak
– Příklady aktuálních studentských aktivit: 13. 6. proběhla akce Jeden den s celebritou, jejíž ústřední
postavou byl student oboru Audiovizuální tvorba Arnošt Holan. S ním také proběhla pro studenty diskuse
a tvůrčí dílna. Příspěvek k tématu na fakultním Facebooku měl mimořádný ohlas.
– 5. 7. proběhlo slavnostní zahájení výstavy fotografií z cyklu Rezonance studentky Institutu tvůrčí
fotografie Krystyny Dul na mezinárodním fotografickém festivalu Rencontres d'Arles.
Děkanka poděkovala přítomným za dosavadní práci, apelovala na vedoucí ústavů, aby v případě potřeby
byli k zastižení a mohli zareagovat při řešení možných problémů. Závěrem všem popřála prožití příjemných
prázdnin.
Úkoly:
Návrhy na ocenění (I-1.3)
Dislokační záležitosti – harmonogram stěhování (I-5)
Návrhy na Ceny ministra školství (II-2)
Návrhy na Cenu Frant. Behounka (II-2)
Výzva k předkládání projektů (II-2)
Návrhy na Cenu Milady Paulové (II-2)
Uzavření výsledků zkoušek, zápočtů
za ak. rok 2018/2019 (III-4)
Zapsala: Gabriela Tammeová

ved. ústavů
tajemník
ved. ústavů
ved. ústavů
ÚHV a ÚLGaT
ÚBK a ÚCJ

do 28. 6.
do 15. 7.
do 16. 9.
do 4. 9.
do 15. 8.
do 30. 8.

ped. pracovníci

do 5. 9.

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., v. r.
děkanka

