Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 14.4.2015.
Přítomni:
Jan Havlíček, Jiří Pech, Michaela Syrová, Petr Šmilauer, Milan Štech, Jakub Vlček
Omluveni:
Anna Humlová, Jan Lepš, Lucie Prázdná, Hana Šantrůčková, Radim Šumbera
Přizvaní a hosté:
František Vácha, Alena Kamišová, Václav Hypša, Majka Šmilauerová, Jaroslav Kothánek, Jan Fesl
1) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
 V. Hypša představil senátu návrh obrazu pro budovu B.
 Pracovníci ÚAI seznámili senát s vizí rozvoje některých oborů a předpokládanými
opakovanými finančními požadavky pro další roky (např. opakovaný nákup licencí softwaru
nezbytného pro výuku) a dále vysvětlili další finanční požadavky (nákup hardwaru pro
paralelní výpočty).
 A. Kamišová seznámila senát s jednotlivými položkami rozpočtu.
 Po drobnějších úpravách byl rozpočet schválen s vědomím, že se jedná o předběžnou
variantu, která bude upravena, po schválení univerzitního rozpočtu.
Z diskuse vyplynuly následující body
 Do budoucna budou pravidelné každoroční dotace na nebiologické kurzy připravovány a
rozepsány v rozpočtu podobným způsobem jako příspěvky na kurzy biologické.
 Vzhledem k výši spoluúčasti fakulty na dendropark budovaný Biologickým centrem AV
z evropských dotací a umístění jeho části na pozemku PřF, je nutno zajistit, aby tyto
skutečnosti byly dostatečně prezentovány.
 Návrh na nákup druhého devítimístného automobilu nebyl zatím podpořen. Je nutné zjistit
jeho potenciální využití a zvážit, zda by nebyl výhodnější krátkodobý pronájem druhého
auta. Děkan pověří H. Sýkorovou a V Kopala analýzou zájmu.
 Pro budoucí rok vedení projedná a navrhne zvýšení dotace na projekty SGA.
 Vedení připraví jasná pravidla pro zamýšlenou úhradu publikačních nákladů zaměstnanců a
studentů fakulty v kvalitních časopisech s povinnou platbou Open Access.
2) Senát schválil předložené rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu kombinace
navazujících magisterských oborů Učitelství biologie pro SŠ a Tělesná výchova pro ŠŠ v
navazujícím magisterském studijním programu Biologie pro akademický rok 2015/2016.
 Podmínkou je dopracování rozhodnutí ze strany PF. Například není zcela jasný smysl
odkazu http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_tvs-nav.php.
3) Různé
 P. Šmilauer upozornil, že je třeba při budoucím vyplňování HAP jasně deklarovat, které
aktivity považuje vedení fakulty za důležité a které ne a v tomto smyslu informovat všechny
zaměstnance.
 Děkan F. Vácha představil senátu návrh obrazu pro budovu C
zapsal M. Štech
schváleno 16.4.2015

