Zápis z kolegia děkana ze dne 14. 1. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
Informace děkana
II.
Studijní záležitosti a organizace
III.
Věda a zahraniční styky
IV.
Informace a rozvoj
V.
Informace z AS FPF
VI.
CMT
VII. Ekonomické záležitosti
VIII. Různé
I. Informace děkana
Děkan popřál všem členům kolegia děkana vše nejlepší do nového roku.
1. Úkoly z minulého KD
1.1 Akreditační procesy pokračují. Hodnocení fakulty: zodpovídá prod. Gráf - databáze výstupů; dle
závazků k NAÚ pozornost musí být soustředěna na hodnocení ÚF a ÚHV, a to především na oblast
vědy a výzkumu. Prosba na vedoucí těchto ústavů, aby byli připraveni k maximální možné součinnosti
při hodnocení.
1.2 Nábyteček – akce finišuje, FPF byla penalizována, nicméně na KR bylo konstatováno, že dojde
k podrobnému prošetření.
1.3 Projekt Restart – financování bylo doladěno, začíná se pokračovat na realizaci.
ESF a návrhy akreditačních materiálů, které by měly být připravovány v rámci tohoto projektu.
2. Kolegium rektora
2.1 Institucionální akreditace – vedení univerzity se rozhodlo vyčkat na rozhodnutí NAÚ.
2.2 Rozpočet – obecně došlo k nárůstu finančních prostředků. SU by měla obdržet 247 mil. Kč v rámci
ukazatele A a 35 mil. Kč v rámci ukazatele K – nárůst oproti loňskému roku o 16 mil. Kč. Finanční
prostředky přidělené v rámci rozpočtového okruhu II poklesly o 4,2 mil. Kč.
2.3 Stanovisko MŠMT k rozdělování prostředků na institucionální podporu.
2.4 ČKR - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
2.5 MSK - povinnost zpracovat do 15. 1. průběžné zpracování projektu „Podpora aktivní přípravy
mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje“.
2.6 Akční plán - email od zmocněnce vlády doc. Ciencaly s informací o tvorbě 3. Akčního plánu.
2.8 Úhrada příspěvku SU na činnost RVŠ v roce 2019 ve výši 66 500,- Kč.
2.8 Směrnice web – podepsána na konci minulého roku. Nutnost přísného respektování tohoto předpisu.
2.9 Stipendia pro doktorandy – informace o výsledcích výběrového řízení v rámci dotačního programu
Podpora vědy a výzkumu v MSK v r. 2018. Projekt byl vybrán k podpoře, avšak ne v požadovaném
rozsahu. Ze čtyř studentů doktorského studia na SU byl z daných zdrojů podpořen pouze jeden; nikdo
z FPF.
2.10 Specifický výzkum: SU obdržela účelovou podporu na specifický výzkum na rok 2019 ve výši
10,026 tis. Kč, což je o půl procenta méně než v minulém roce. Prof. Engliš dodá v nejbližších dnech
rozpis na jednotlivé součásti.
2.11 Zasedání RVH odloženo na 29. 1.
2.13 Restart - odeslány podklady pro vydání rozhodnutí u ESF/ERDF Restart.
2.13 Přeúčtování nákladů na projekty CŽV – před příští přípravou návrhů projektů budou
jednoznačně stanovena pravidla financování těchto návrhů.
2.14 Nábyteček – informace o finální částce penále, která nám bylo vyměřena z důvodu nesplnění
požadovaného objemu čerpání poskytnutých finančních prostředků. Sankce činila celkem 86.400,64 Kč.
Vedení univerzity rozhodlo zaplatit uvedenou částku ze zakázky 1104 s profinancováním z FPP

Rektorátu. V případě, kdy nebude vyhověno odvolání SU proti výše uvedenému rozhodnutí, bude tato
sankce fakturována těm součástem, v důsledku jejichž chování vznikla a takto získané prostředky budou
následně vráceny zpět do FPP.
2.14 Výroční zpráva – T.: 25. 1.
2.15Vnitřní mzdový předpis – příprava implementace v součinnosti děkana
2.16s prod. Korbelářovou a ing. Svobodou.
2.17 Úprava směrnice - v závislosti na úpravě sazeb stravného bude připravena úprava směrnice rektora
k poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách.
2.18 Vyhlášení 1. výzvy do ISPROFINU, v jejímž rámci bude potřeba zpracovat harmonogram investic.
2.19 Přidělení finančních prostředků na projekty - Noci vědců v ČR 27. 9. a „Rozvoje celostátního
portálu o vědě, výzkumu a VŠ – magazín Universitas“.
2.20 Příprava účasti na Gaudeamu – návrh přípravných kroků bude rozeslán na součásti.
2.21 Komunikační kampaň – prostřednictvím prezentace byli členové KR seznámeni s sprůběhem
realizace komunikační kampaně SU.
2.22 Implementace informačního systému - členům kolegia rektora byly předloženy materiály s
aktuálními informacemi o stavu příprav implementace nového IS SU, diagram a organizační schéma
celé implementace. Koordinační skupinu tvoří Ing. Bumbálek, dr. Wandrol a Mgr. Nosek. Vedoucí
součástí byli požádáni o maximální součinnost při řešení této záležitosti.

II. Studijní záležitosti a organizace
1. Kontrolní zpráva aplikované fyziky
T. pro předložení děkanovi, v konečné verzi pro zaslání rektorovi, s průvodním dopisem děkanovi –
duben 2019, proděkanka prosí, aby bylo dodáno do 15. 2.
2. Korektury stud. plánů pro rok 2019/20 a korektury v informačním systému STAG
IS STAG bude pro provedení korektur otevřen od 25. 2. do 8. 3. Ústavy a pedagogové nechť věnují dané
věci velkou pozornost (garantům předmětů, nastavit podíly pedagogů na výuce, vedení semináře
cvičení). Nutno zaslat na stud. odd. žádost o souhlas se změnami v předmětech + zdůvodnění. T.: 12. 3.
mgr. Kunčíkové + kopie děkan.
3. Rozvrhy
Prezenční studium- v součinnosti s rozvrhářem.
Kombinované studium - rozvrhy musí být zveřejněny na stránkách ústavů, ale i na stránkách stud. odd.,
prostřednictvím webmastera, jemuž budou podklady z ústavů postoupeny. T.: do 11. 2.
4. Akreditace
 RVH – do 21. 1. do 8:00 poslat ing. Skoumalové to, co má jít do RVH. Z rektorátu byl zaslán
mail ing. Šimečkové, že stále nebyly předloženy materiály, které pravděpodobně měly být
projednány RVH po doplňcích a úpravách – Knihovnictví, Kulturní dramaturgie se spec. na
divadlo.
 Akreditační řízení na FPF se dostává do velkých problémů. Výzva na věnování pozornosti zvl.
tam, kde končí přijímání k 31. 12. 2019. Proděkanka vyzývá vedoucí ústavů, aby provedli revizi,
které z takových oborů z jejich ústavů již byly postoupeny k řízení na RVH; které již byly
dokončeny, plně schváleny a postoupeny k odeslání na rektorát/NAÚ; které zatím nebyly RVH
ani předloženy, resp. byly vráceny k dopracování. Studijním programům posledně jmenovaným
je třeba věnovat maximální a urychlenou pozornost a zajistit jejich předložení, resp. sdělit
rezignaci na jejich realizaci.
 Dle novely zákona o VŠ končí platnost akreditací všech stud. programů, oborů v roce 2024. Je
třeba provést na ústavech neprodleně rozvahu, které studijní programy (mimo již odeslaných na
RVH/NAÚ a připravovaných v rámci ESF), přicházejí do úvahy pro akreditaci, a to se znalostí
jejich personální a obsahové náročnosti v návaznosti na možnosti jejich zajištění. Po
vyhodnocení je třeba zahájit přípravu žádostí o akreditace takových SP ve všech krocích



(předložení AS; VR; RVH) s tím, aby byly VR předloženy ke schválení nejpozději na podzimním
zasedání. Jakékoli zdržení v přípravě může znamenat ohrožení konkurenceschopnosti SP i
fakulty.
Akreditace studijních programů, které jsou v ESF – v pořádku ÚCJ, jehož materiál byl schválen
VR FPF; Historické vědy - bude předloženo ke schválení VR per rollam začátkem února; ÚF –
předloží rovněž ke schválení per rollam. Na základě rozhodnutí děkana stanoven termín k jejich
dokončení 31. 1.

III. Věda a zahraniční styky
1. Výroční zpráva SU
Žádost o dodání údajů o zahraničních aktivitách ústavů (mimo Erasmus) Mgr. Scheeové do 15. 1. 2019
do 12:00 hod.
2. Závěrečné zprávy GAČR
Termín: 23. 1. (3 x ÚHV, 1 x ÚF).
3. Nové SGS na r. 2019
Proděkanka vyzývá ústavy, aby si připravily prozatímní návrhy. Rozpočty budou sděleny do konce
ledna.
4. Informace k novému rozvojovému projektu Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků
Dvouletý projekt s cílem posílit zahraniční spolupráci, zintenzivnit publikační činnost na národní
a mezinárodní úrovni. Podrobné informace lze získat na OVZS.
Během ledna proběhnou výběrová řízení.

IV. Informace a rozvoj
1. Gaudeamus
Účast od 22. do 24. 1.
2. Rekonstrukce půdy
Probíhá podle harmonogramu.
V. Akademický senát
1. Řádné zasedání – 7. 1., na programu pouze Různé, v rámci kterého se diskutovalo
o problematice akreditací. Další řádné zasedání proběhne 5. 2.

VI. CMT
1. Den otevřených dveří
Termín konání 16. 1. na Hauerově 4, bude rozeslána tabulka se jmény pracovníků, kteří se akce účastní.
Technické zabezpečení zajistí ing. Honka. Osloveno 22 škol, vedoucí ústavů vyzváni, aby byli přítomni
na svých pracovištích.
2. Propagace fakulty
Vyšla celostátní inzerce v Právu, Učitelských novinách. Do centra města je naplánováno umístění
světelné inzerce na velkoplošné obrazovce.
Galerie Breda – účast s FVP (vytvoření smlouvy, umístění roll-upů).
Měsíční přehled akcí, které ústavy plánují, dávat Vendule Doubravské z CMT. Akce je možno průběžně
doplňovat.

3. Nabídka inzerce na Slovensku
Jedná se o týdeníky MY a jejich přílohu Kam na Vysokou školu. Inzerce vyjde na území celého
Slovenska s datem podání přihlášek ke studiu do 28. 2. 2019.
4. Spoluúčast členů CMT na Veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Praze ve dnech 22.-24. 1. 2019.

V. Ekonomické záležitosti
1. Informační systém Masarykovy univerzity
Tajemník informoval KD, že se bude v rámci 2. etapy přípravy IS SU podílet na ověření funkčnosti
modulu spisové služby od 25. 1. 2019 tým pod vedením mgr. Markové, do něhož je zapojen za FPF
sekretariát děkana a sekretariát tajemníka a v oblasti studijní agendy tým pod vedením ing. Bumbálka,
mgr. Noska a ing. Wandrola, do něhož je za FPF zapojen jako administrátor STAG pan Vlha a studijní
oddělení.
2. Jazykové kurzy ESF
Byla zdárně dokončena první etapa jazykových kurzů na FPF v rámci projektu ESF, jeho účastníci
získali certifikáty, které převezmou na vyzvání. Od letošního roku se připravuje druhá etapa jazykových
kurzů ESF, které proběhnou v roce 2019-2020. Oslovení zájemců o nové jazykové kurzy proběhne
v průběhu prvního čtvrtletí r. 2019.
3. Nový mzdový předpis a nové zařazení pracovníků
Vedoucí ústavů byli vyzváni, aby v souvislosti s novým mzdovým předpisem platným od 1. 1. 2019 a
v souladu s požadavky Kariérního řádu SU předložili návrhy na změnu pracovního zařazení
pedagogických nebo vědeckých pracovníků na pozici lektor, asistent a odborný asistent, kteří
dlouhodobě po dobu 8 a více let nenaplňují předpoklady kariérního růstu, nebo na pozici docent, profesor
nevykazují po dobu 7 a více let žádné výsledky tvůrčí činnosti, nejsou odpovědným řešitelem žádného
projektu ani nevedou žádného studenta doktorského studia.
4. Rozpočtové provizorium
Tajemník upozornil vedoucí pracovišť, že do schválení rozpočtu FPF trvá rozpočtové provizorium, a je
proto potřeba střídmě hospodařit na pracovištích. Předpokládá, že do konce března bude již k dispozici
schválený rozpočet SU.
VI. Různé
1. doc. Siostrzonek – ITF pořádal 12. 1. 2019 Den otevřených dveří na Hauerově ul. Akce se
zúčastnilo 170 zájemců (50 ČR, zbytek Polsko. Slovensko a Ukrajina).
– Ve čtvrtek 17. 1. se v Domě umění v Opavě uskuteční výstava ITF.
Úkoly:
Kontrolní zpráva aplikované fyziky (II-1)
Korektury stud. plánů (II-2)
Zveřejnění rozvrhů (II-3)
Akreditace (II-4)
Akreditace stud. programů v ESF (II-4)
Údaje o zahr. aktivitách (III-1)
Závěrečné zprávy GAČR (III-2)
Zapsala: Gabriela Tammeová

vedoucí ÚF
vedoucí ústavů
vedoucí ústavů
vedoucí ústavů,
kterých se to týká
ˮ
vedoucí ústavů
řešitelé

do 15. 2.
12. 3.
do 11. 2.
do 21. 1.
do 31. 1.
do 15. 1.
do 23. 1.

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., v. r.
děkan

