Zápis č. 1/15
Zápis z kolegia děkana ze dne 13. dubna 2015
Přítomni (bez titulů): A. Bernardová, D. Boukal, J. Bříza, I. Dostálková, J. Elster, R. Fuchs, T. Hájek, V.
Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, V. Křivan, K. Pavlínová, M.
Předota, I. Šauman, M. Šmilauerová, M. Štech, F. Vácha, R. Vohnout.
Hosté: F. Babický (PřF), M. Švarc (REK).
Zasedání zahájil a přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal děkan F. Vácha.
V úvodu jednání kolegia děkana proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce všech vedoucích
pracovníků PřF. Proškolení vedoucích pracovníků provedli bezpečnostní technik z rektorátu JU Miloslav
Švarc a bezpečnostní technik PřF František Babický (zápis ze školení BOZP bude rozeslán elektronicky
spolu se zápisem z KD jako příloha).
Sdělení děkana


F. Vácha informoval o programu kolegia děkana (školení BOZP a návrh rozpočtu PřF pro rok
2015).

Sdělení tajemnice



A. Kamišová seznámila přítomné vedoucí kateder a ústavů s návrhem rozpočtu PřF na rok 2015
(návrh rozpočtu bude elektronicky rozeslán všem vedoucím kateder a ústavů).
A. Kamišová informovala přítomné vedoucí kateder a ústavů, že návrh rozpočtu ještě musí
schválit Senát PřF a Senát JU. Konečná verze (schválená Senátem) bude k dispozici
pravděpodobně v květnu 2015.

Sdělení proděkana pro vědu





M. Předota informoval o úspěšnosti podaných grantových přihlášek za PřF (úspěšnost grantů
je přibližně stejná jako v loňském roce).
M. Předota informoval, že neúspěšné GAJU projekty budou podpořeny z fakultních zdrojů.
M. Předota informoval, že SGA projekty jsou již pro letošek přidělené.
M. Předota informoval o systému hodnocení akademických pracovníků.

Sdělení proděkanky pro studium




Š. Klementová upozornila, že jsou počty grantů zohledňovány také v žádostech o akreditace/
reakreditace.
Š. Klementová informovala o počtech uchazečů o studium na PřF (přehled přihlášených
studentů za roky 2014 a 2015 je přílohou tohoto zápisu).
Š. Klementová požádala přítomné vedoucí kateder a ústavů, aby na webových stránkách
kateder/ ústavů neuveřejňovali studijní plány.

Různé





F. Vácha informoval o záměru finanční podpory publikování v tzv. „open access“. Připravují se
pravidla pro tuto podporu. Podpora bude možná pouze v časopisech, které nabízí možnost
„open access“. Bude pouze pro kmenové zaměstnance PřF, omezení bude i ohledně kvality
časopisů.
I. Šauman informoval o přednášce držitele Nobelovy ceny za výzkum buněčného cyklu prof.
Paula Nurse na PřF (10.4.2015).
D. Boukal informoval přítomné vedoucí kateder a ústavů o objektu na Tejmlově (Šumava) pro
Centrum výzkumu Šumavy. Tento objekt patří Pedagogické fakultě a je nevyužitý. Správa
objektu by byla pro PřF nevýhodná. Děkan F. Vácha doporučil správu objektu přenechat
rektorátu JU, aby objekt mohly využívat i další fakulty JU. KD tento návrh schválilo.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.

Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

