Zápis č. 1/16
Zápis z kolegia děkana ze dne 25. dubna 2016
Přítomni (bez titulů): J. Beneš, D. Boukal, J. Bříza, T. Doležal, L. Dostálek, I. Dostálková, J. Elster, J. Fajtl,
R. Fuchs, V. Hypša, J. Chmelař, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, V. Křivan, K. Pavlínová, M.
Předota, V. Přibylová, J. Šantrůček, I. Šauman, M. Šmilauerová, M. Štech, F. Vácha.
Zasedání zahájil a přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal děkan F. Vácha.
Sdělení děkana


F. Vácha informoval o programu kolegia děkana (hlavním tématem KD byl rozpočet pro rok
2016).
F. Vácha informoval o plánované podobě rozpočtu PřF na rok 2016. Na univerzitě se uvažuje o
dvou variantách financování rektorátu: stávající a tzv. rozpadové metodě. Rozpočet na rok
2016 byl sestaven dle rozpadové metody.
F. Vácha informoval o položkách v rozpočtu (podpora mladých, podpora doktorandů, nový
mzdový předpis a platba BC AV za vedení studentů).
F. Vácha informoval, že finální podoba rozpočtu bude hotova začátkem června 2016.
F. Vácha informoval, že investiční rozpočet bude hotov začátkem června 2016. Vedoucí kateder
a ústavů mohou své požadavky na převod katedrálních RVO prostředků na investiční dodávat
do konce května 2016.
F. Vácha informoval, že tzv. „celofakultní“ investice již byly schváleny.
Proběhla diskuze k rozpočtu.
F. Vácha informoval o odsunutí projektu CPVTO na rok 2018.










Sdělení proděkana pro rozvoj a vnější vztahy


V. Hypša informoval o schůzce s vedením Biologického centra, na které se řešila také platba
PřF za studenty na BC AV. Peníze pro BC se přerozdělují podle počtu studentů PřF, kteří
využívají prostory BC. Seznam studentů předává školitel z BC tajemnici PřF. Do budoucna se
uvažuje o snížení částky pro BC AV.
Proběhla diskuze k tématu a hlasování o přerozdělení finančních prostředků. Kolegiu děkana
byly předloženy tyto návrhy na platby finančních prostředků PřF na BC AV:
1. Platba finančních prostředků BC AV tzv. „střední cestu“ – tedy v roce 2016 polovinu
finančních prostředků než doposud. Od roku 2017 ukončení těchto plateb.
2. Platby BC jako doposud.
Kolegium děkana jednohlasně schválilo a doporučilo 1. variantu.
 V. Hypša informoval o návrhu nového curricula pro biologické obory PřF. Návrh curricula
biologických oborů bude rozeslán vedoucím kateder a ústavů k připomínkám.
Proběhla diskuze k tématu. Kolegium děkana se bude návrhem curricula ještě zabývat.
Kolegium neschválilo záměr zavést parciální změny curricula pro 1. ročník od nového AR (je
třeba připravit změnu curricula jako celku). Vedoucí kateder jmenují zástupce do curriculární
komise.

Sdělení proděkana pro vědu


M. Předota informoval o hodnocení akademických pracovníků (HAP).
Proběhla diskuze k tématu.
M. Předota informoval o nové referentce pro vědu Mgr. Marii Hornové, která nahradila
Veroniku Hrindovou.



Sdělení proděkanky pro studium


Š. Klementová informovala o počtech přihlášek na PřF. Seznam počtu přihlášených studentů
bude rozeslán jako příloha tohoto zápisu.

Různé




R. Fuchs požádal o zaslání seznamu studentů KZO, kteří jsou na BC AV.
T. Doležal vznesl dotaz ohledně úvazků doktorandů na PřF a na AV. Zaměstnání doktorandů na
PřF z fakultních zdrojů schvaluje příslušná Oborová rada.
K. Pavlínová upozornila na otevření poradenského centra pro magisterské studenty, které bylo
otevřeno od 1.5.2016. Poradenské centrum bude nabízet např. jazykové korekce článků
studnetů.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.

Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

