Zápis č 3/08
z kolegia děkana ze dne 22. května 2008
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, K. Diáková, L. Dostálek, I. Dostálková, R. Fuchs, L. Grubhoffer,
V. Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š. Klementová, R. Klee, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos,
H. Landová, O. Nedvěd, P. Nguyen, V. Smýkal, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, I. Šauman,
M. Šimek, M. Štech, J. Švepešová (1. část jednání), F. Vácha
Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer.
V úvodu informovala J. Švepešová o změnách na úseku personálním:
1. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí (od 1.1.2008) na základě doporučení k zaměstnání
cizince, informační karty, dohody o hostování a bez pracovního povolení.
2. Zaměstnaní cizinci na JU na základě Metodického pokynu rektorátu JU předkládají
notářsky ověřenou kopii dokladu o vzdělání.
3. Pro všechny zaměstnance PřF nutno vypracovat náplně práce (na základě vzorů dle
mzdového předpisu projednat s vedoucími kateder).
Předložené návrhy KD schválilo.
Sdělení děkana
• L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD:
- výběrová řízení na 2 projektové manažéry (celoživotní vzdělávání a projekty EU) a na
akademické pracovníky (obory matematika, informatika, fyzika a chemie);
- 2.4.2008 zahájena stavba JU (pavilony filozofické fakulty, rektorátu a univerzitní
knihovny);
- 7.4.2008 AS PřF JU (hlavní bodem jednání: schválení rozpočtu fakulty);
- pracovní schůzka PřF a FF: jednání o nabídce zajímavých aprobací učitelských i
neučitelských oborů;
- jednání s AV Media, s.r.o. Praha: technika v posluchárnách budovy „B“;
- 22.4.2008 kolegium rektora JU (zápis rozeslán členům KD);
- 23.4.2008 jednání s vedením Západočeské univerzity v Plzni o spolupráci a rozvoji
technických oborů;
- 25.-27.4.2008 v Třeboni zakládající konference České společnosti pro ekologii;
- 30.4.2008 jednání vedení PřF JU s RNDr. Jánem Šefferem z DAPHNE-Inštitút
aplikovanej ekologie v Bratislavě a Mgr. Martinem Střelcem z DAPHNE-ČR
v Českých Budějovicích;.
- 28.4.-1.5.2008 národní kolo 42. ročníku Biologické olympiády, 1.5. 2008 slavnostní
vyhlášení výsledků za účasti děkana L. Grubhoffera ve Svitavách;
- 13.5.2008 v B2 shromáždění akademické obce PřF JU;
- 17.5.2008 konference úspěšných studentských projektů SGA za rok 2007 ve
Veselovského posluchárně PřF;
- v rámci fotosoutěže 14.5.2008 za účasti doc. F. Weydy vyhodnocení fotoprací a
předání cen.
• L.G. informoval o připravovaných akcích:
- 8.-15.6.2008 na PřF JU v B2 EU – Bioinformativní workshop;

-
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•
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•

14.-17.9.2008 v Č. Budějovicích XXI. biochemický sjezd České společnosti pro
biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a
molekulárnu biológiu; PřF JU organizuje 2 sekce: 1/ Rostlinná biochemie (F. Vácha);
2/ Viry, bakterie, paraziti (L. Grubhoffer);
- 5.6.2008 VR PřF JU (na programu habilitační řízení M. Konvičky).
L.G. uvedl, že na podzim se plánuje spuštění Školy doktorských studií.
L.G. informoval, že koleje JU evidují cca 700 přespočetných přihlášek o ubytování
studentů z vyšších ročníků (nebudou ubytovaní studenti s dojezdovou vzdáleností pod 180
km). Výsledkem jednání ohledně ubytování studentů 1. ročníků: pro PřF přiděleno o 30
míst více.
L.G. uvedl, že pokračuje projekt polárního výzkumu „Biologická a klimatická diverzita
Arktidy“. Začátkem července odjede již podruhé expedice vědců PřF JU v Č.
Budějovicích, BÚ v Třeboni a MU v Brně pod vedením doc. J. Elstera na Špicberky.
L.G. upozornil na využívání fakultních aut referenčními řidiči. Požadavky většího rozsahu
je vždy třeba předem dojednat s V. Kopalem a nutno předložit žádanku podepsanou
vedoucím katedry.
L.G. přednesl závěry ze Studentského hodnocení přednášek PřF JU.
L.G. upozornil, že všichni zaměstnanci obdrží dopis s nařízením čerpání dovolené a
dočerpání dovolené za předcházející období. Nevyčerpaná dovolená nebude proplacena.

• Vyjádření děkana k pohybů psů na přírodovědecké fakultě:
L.G. informoval, že obdržel dopis/petici podporující pohyb a pobyt psů akademických
pracovníků a studentů na půdě fakulty (v příloze 53 podpisů zaměstnanců a studentů PřF).
Následně 28.5.2008 proběhla schůzka děkana PřF se zástupci petice a ze společného
jednání vzešly závěry pro následující zkušební období:
1/ zákaz vstupu psů do budovy „A“;
2/ zákaz vstupu psů do všech laboratoří;
3/ v ostatních místnostech a učebnách mohou psi pobývat pouze se souhlasem všech
zúčastněných;
4/ psi se na půdě fakulty mohou pohybovat pouze na vodítku.
Děkan naléhavě žádá vedoucí kateder, aby proto dbali u svých kolegů a studentů o striktní
dodržování výše uvedených pravidel pro pohyb a pobyt jejich psů na fakultě. Dále však
platí, že pobyt a pohyb psů akademických pracovníků a studentů nebyl na půdě fakulty
nikdy povolen! Děkan proto toto vstřícné řešení považuje za provizorní (!) a nevydává zatím
žádné opatření, neboť to by muselo pohyb a pobyt psů na fakultě jednoznačně zakázat.
Sdělení proděkana pro vědu a doktorské studium
• M. Šimek uvedl, že se připravuje zpoplatnění habilitačního a profesorského řízení ve výši
5.000,- Kč na 1 řízení s počátkem podzim 2008.
Sdělení proděkanky pro studium
• Š. Klementová informovala, že ke státním závěrečným zkouškám se přihlásilo 102
studentů.
• Š. Klementová upozornila, že promoce PřF se uskuteční 10.7.2008.

Sdělení tajemnice fakulty
• A. Kamišová uvedla, od září 2008 dochází ke změně mzdových tabulek, nárůst cca o
6,5%.
• A. Kamišová informovala o nabídce 20 ks mikroskopů (jeden předložen k nahlédnutí).
Mikroskopy byly pořízeny v roce 2002 za cenu 37.000,-Kč/1 ks, zatím nepoužity jsou
uloženy u B. Maryškové. Mohou být dle zájmu převedeny na katedry, ústavy a laboratoře.
• A. Kamišová sdělila, že v budově „B“ došlo k poškození dlažby (prasklé dlaždice)
pravděpodobně novým čistícím strojem používaným úklidovou službou Kvalita.

Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
• V. Hypša informoval, že v termínu 30.6.-5.7.2008 proběhne druhý ročník akce pro
středoškolské studenty „Týden se současnou biologií“.
Různé
• H. Landová informovala, že stávající knihovna přejde celá tzv. „nulovou variantou“ po
dostavbě do nové univerzitní knihovny. Přejdou celé fondy BC, bez finančního
vyrovnání, stávající úroveň služeb zůstane nejen zachována, ale v mnoha směrech i
rozšířena.
• H. Landová přednesla návrh na finanční příspěvek PřF JU na časopisy a knihy ve výši
450.000,-Kč za rok 2008 (stejná výše jako v roce 2007).
KD návrh schválilo. Bude uhrazeno ze záměru.
•
•
•
•

H. Landová předkládá v příloze „Přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ)
přístupných na PřF JU a/nebo BC AV ČR v roce 2008“.
L. Dostálek připomněl, že pro nové obory matematiky a informatiky bude potřeba
nakoupit učebnice.
Angličtina pro nebiologické obory: výuka bude zajištěna jazykovým oddělením PřF JU.
T. Hauer předložil nový sylabus na seminář „Základní algologické metody“.

KD návrh schválilo.
•

Byly předneseny ke zvážení a k diskuzi na dalších KD: Botanika (nejmenší, malá, . . .),
Matematika (pro biology, pro aplikovanou informatiku, pro matematiky, . . .).

Termín příštího rozšířeného kolegia: čtvrtek 3. července 2008 od 9.30 hod.

Zapsala : Renata Kopáčková

Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer

Přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ) přístupných na PřF
JU a/nebo BC AV ČR v roce 2008
Název
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ústavy AV ČR
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ANO, v plné

American Chemical Society (ACS)

BC

Biological Abstracts – Zoological Record

BC

BioOne

BC, PřF,PF

Blackwell Synergy – část kolekce

BC, PřF

EbscoHost

BC, PřF

140 tis. (každá
instituce hradí 1/3)
BC 20 tisíc, PřF 101
tisíc
0

JSTORE

BC

BC 46 tis.

Oxford University Press
PROQUEST

PřF
PřF

PřF109 tis.
0

ScienceDirect (Elsevier) – část kolekce

BC, PřF

BC 68 tis., PřF 67tis.

NE (spolufina
ústavy AV ČR
NE
ANO (Spoluú
hradí JU)
BC ANO, PřF

Science Online (elektronická verze
časopisu Science)
Springer – Link – část kolekce

BC

BC 55 tis.

NE

BC

BC 400 tis.

ANO

Wiley- InterScience – část kolekce

BC, PřF

BC 42 tis.,PřF 36 tis.

BC ANO, PřF

WOS + JCR

BC, PřF

0

ANO, spoluú
hradí AV ČR

Pro další roky bychom rádi zachovali přístup alespoň ve výše uvedeném rozsahu. Záleží
ale, zda konzorciální projekty (označené žlutě) získají podporu z programu INFOZ.
Na základě zájmu uživatelů uvažuje knihovna také o účasti v konzorciu pro přístup
k časopisům Nature Publishing Group (řešitelem bude FZÚ AV ČR), případně o
přikoupení druhé kolekce časopisů BioOne 2. Bude záležet na finanční náročnosti
případné spoluúčasti.
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