Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 5.2.2015.
Přítomni:
Jan Havlíček, Anna Humlová, Jan Lepš, Jiří Pech, Michaela Syrová, Hana Šantrůčková, Petr
Šmilauer, Milan Štech, Radim Šumbera, Jakub Vlček
Omluveni:
Lucie Prázdná
Přizvaní:
František Vácha, Václav Hypša, Milan Předota, Alena Kamišová
1) Členové senátu se vyjádřili k návrhu vedení fakulty na zavedení „startup podpory“
z prostředků RVO
Po diskusi byla odsouhlasena následující pravidla přidělování těchto prostředků
 Startup podpora je výjimečnou finanční podporou, která není udělována všem novým
pracovníkům fakulty.
 Podpora je udělována zpravidla pro první rok působení pracovníkům, kteří budou
přijati na PřF se strategickým záměrem rozvoje nových oborů nebo výzkumných
směrů.
 Vyhlášení startup podpory bude již součástí podmínek vyhlášených ve výběrovém
řízení na tyto významné pozice.
 O vyhlášení takovýchto výběrových řízení rozhoduje vedení fakulty zpravidla na
doporučení kateder. Své kroky může konzultovat s vědeckou radou. Katedry, na které
má být nový pracovník přijat, by se měly podle svých možností podílet svými RVO
financemi na startup podpoře.
 O schválení podpory žádá vedení fakulty senát. Senátu předloží zdůvodnění zřízení
pozice a předpokládanou výši startup podpory.
 Senát souhlasí s tím, že zcela výjimečně by se mohlo jednat až o dvě pozice ročně
s maximální dotací 350 000 Kč na jednu.
2) Členové senátu se vyjádřili k možnosti překlenovací finanční podpory pracovníkům,
kteří jsou zaměstnáni především na grantech v případě krátkodobého výpadku
grantových prostředků. Senát se jednoznačně přiklonil k variantě, aby tyto případy
byly řešeny prioritně z RVO prostředků příslušných kateder, kterým výkon dotyčných
pracovníků přináší RVO prostředky. Ve výjimečných případech kdy by RVO
prostředky příslušné katedry nestačily, může katedra požádat o jednorázové přidělení
zvýšených prostředků maximálně na rok. O tomto navýšení rozhoduje vedení fakulty
na základě předloženého zdůvodnění katedry a CV pracovníka. Navýšení RVO
příslušné katedře pak schvaluje senát.
3) Senát zopakoval pravidla pro žádosti o granty s fakultní spoluúčastí. Předkladatel musí
doložit, že fakultní dotace bude víceméně kryta jinými příjmy z předpokládaných
grantů. O této skutečnosti budou informováni potenciální předkladatelé pracovníky
pro oddělení pro vědu a výzkum
4) Na základě žádosti H. Šantrůčkové senát souhlasí s příspěvkem 15-20 tisíc Kč do
nadace ceny Josefa Vavrouška na dobu 5 let.

5) H. Šantrůčková vyjádřila své komentáře Hodnocení akademických pracovníků (HAP).
M. Předota i vedení fakulty souhlasí s tím, aby v budoucím hodnocení bylo
jednoznačně sděleno všem pracovníkům, které výstupy skutečně uvádět a které pro
PřF nemají smysl. Odstranit nepotřebné kolonky ze systému není možné vzhledem
k jedné univerzitní licenci a požadavkům jiných fakult.
6) Studentští senátoři upozornili na nejasnosti s uznáváním kurzů vstupního minima
magisterských oborů a požadavek prerekvizit u některých kurzů. Vedení fakulty
slíbilo prošetření.
7) J. Pech upozornil na problém IT oddělení, které nemá odpovídající náhradu za p.
Čečáka, který letošní rok odchází do důchodu. Na vině malého zájmu o práci v našem
IT oddělení je zejména nízké platové ohodnocení jeho zaměstnanců.
zapsal M. Štech
schváleno 16.2.2015

