Zápis č 5/08
z kolegia děkana ze dne 2. října 2008
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, L. Grubhoffer, V. Hypša, A. Kamišová, Š.
Klementová, D. Kodrík, P. Kos, V. Křivan, J. Lepš, J. Lukeš, O. Nedvěd, J. Šantrůček, H.
Šantrůčková, M. Šimek
Omluven: T. Polívka
Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer.
V úvodu upozornil L . Grubhoffer na personální změny:
- představil nové pracovníky (na sekretariátu a v technickém úseku)
- informoval o personálních změnách (přesunech pracovníků v oddělení administrativy)
Sdělení děkana
• L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD:
- v červnu 2008 - státnice a promoce studentů univerzity
- červen/červenec - týden s vědou
- září - 1. sezení informatiků, které organizoval L. Dostálek
- podpis smlouvy o spolupráci s Thajwanskou univerzitou, smlouvy s Armstrong State
University v Savannah (Georgia, U.S.A.) - základna mořské biologie a smlouvy o
spolupráci s norskou univerzitou ve Svalbardu (polární výzkum pod vedením J.
Elstera) a s National Taiwan University (možnosti pro studenty účastnit se letních škol
na Taiwanu)
- září: XXI. Biochemický sjezd (cca 500 účastníků, fakulta byla spoluorganizátorem)
- ´Týden s češtinou´ (čeština pro cizince, zejména studentů, kteří studují nový studijní
obor Biological Chemistry, ale také pro všechny další zájemce z řad cizinců)
- 23. 9. 2008 – na fakultě proběhla konference Asociace výchovných poradců středních
škol v ČR
- v září také proběhla tisková konference k letošnímu ročníku festivalu "Ekofilm"
- L.G. zmínil letošní expedici (kurs tropické ekologie) na Papua Nová Guinea (krátce
referoval J. Lepš), a dále na Borneo a Špicberky
• L.G. informoval o připravovaných akcích:
- 6. - 9. 10. 2008 - EKOFILM, fakulta je opět spolupořadatel, festival proběhne na více
místech PřF, kino Kotva, kinematovlak na jihočeských nádražích v Třeboni, Veselí
n/L., Boršov n/Vlt., závěr v Českém Krumlově (nechán k nahlédnutí i program
Ekofilmu)
- 7. – 8. 10. 2008 - konference k revitalizaci Orlické nádrže, která se bude konat v Písku
- 8. 10. 2008 - udělení čestného doktorátu profesoru J. Oliverovi (Georgia Southern
University, U.S.A.)
- L.G. informoval o 2 připravovaných habilitačních spisech (R. Fuchs a S. Mihulka),
čeká se na jejich odevzdání s plánováním termínu pro příští zasedání VR fakulty
- L.G. informoval o dokončení nové počítačové učebny v budově ÚMBRu
• L.G. upozornil na zvyšující se nároky při využívání fakultních aut a informoval o stavu
vozového parku, o nehodovosti, opravách, atd.

Sdělení proděkanky pro studium
• Š. Klementová vyzvala přítomné vedoucí kateder k odevzdání zápočtových listů
• Š. Klementová informovala o počtech studentů na PřF (celkem je zapsaných 230
studentů)
Š. Klementová informovala o výsledcích ankety "jak se studenti 1. roč. dozvěděli o možnosti
studovat na PřF JU" (anketu připravil prorektor Z. Brandl)
• Š. Klementová upozornila, že dne 24. 10. 2008 se bude konat imatrikulace nových
studentů v domě kultury Slavia od 13:00 hod.
Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
• V. Hypša informoval o konání mořského kurzu - expedice k Rudému moři (Dahab)
• V. Hypša informoval o inovacích při propagaci fakulty a jejich studijních programů/oborů
(Gaudeamus)
• V. Hypša informoval o projektu otevřená věda
• V. Hypša informoval o odevzdaných projektech v rámci "Operačního program pro
konkurenceschopnost": 1/ Spolupráce se středními školami; 2/ ´Molekularizace´ fakulty)
Sdělení proděkana pro vědu a doktorské studium
• M. Šimek informoval o počtech studentů (doktorandů):
celkem
přijato nově
obhájilo
má obhájit do konce roku
196
31
15
9
- ve čtyřletých programech je 161 studentů a 31 ve tříletých programech
• M. Šimek informoval, že je naplánováno 12 rigorózních řízení a 9 by ještě mělo
proběhnout
• M. Šimek informoval o uskutečnění 112 cest studentů, které byly podpořeny z
delegačního fondu celkovou částkou 1.750.000,-Kč
• M. Šimek informoval, že se řeší 83 projektů ( 16 podaných do GAČR, 34 do grantové
agentury AV ČR)
• M. Šimek upozornil na termín pro předložení projektů do GA JU (doktorandi) - 12. 10.
(fakultní termín) - 15. 10. (rektorátní termín 2008
Sdělení tajemnice fakulty
• A. Kamišová informovala o plánované kontrole GAČR, která proběhne 20. 10. 2008
• A. Kamišová informovala o nabídce reklamní firmy Pegasfilm formou propagačního
filmu (www.pegasfilm.cz)
Různé
• J. Lepš krátce informoval o letošním kursu tropické ekologie na Papua Nová Guinea
• L. Grubhoffer poděkoval autorům v poslední době publikovaných článků v prestižních
časopisech (J. Lukeš, M. Oborník, I Šauman, M. Jindra) a také za skvělou reprezentaci
fakulty a Akademie věd v televizi (J. Lukeš)
• L. Grubhoffer informoval o životním jubileu (P. Blažka) - 6. 10. 2008
• L. Grubhoffer vyzval ostatní členy KD k návrhu významných zahraničních a domácích
osobností – kolegů a kolegyň blízkých fakultě/univerzitě na udělení čestných doktorátů (v

•
•
•

přípravě je návrh na „double honory doctorate“ pro prof. Holého a prof. DeClercqa)
M. Šimek navrhl, aby se zřídila galerie čestných doktorů (Libor G: kolegium snad s tímto
návrhem souhlasilo, budeme se tím zabývat)
H. Šantrůčková informovala o pořádání letních škol lesních ekosystémů společně se
zemědělskou universitou ve Wageningen, Holandsko.
Byly předneseny návrhy ke zvážení a k diskuzi na dalších KD: organizační struktura
fakulty, bakalářské státnice a jejich podoba, přijímací zkoušky do 1. roč. příštího
akademického roku 2009-2010

Termín příštího kolegia: bude upřesněn
Zapsala : Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer

Příloha:
Souhrn počtů přijatých a zapsaných uchazečů ke studiu
Aplikovaná informatika
Bilogie
Biofyzika
Biological chemistry
BMLT
Fyzika
Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
Matematika pro vzdělávávní
(dvouoborové)
MVT - kombinované studium
MVT - prezenční
PŽP

uchazeči přijatí
zapsaní
165
81
49
303
169
78
9
6
3
19
13
4
66
35
14
3
1
1
1
0
0
9
6
2
5
52
33
86

3
40
27
42

0
37
16
26

