Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 5.1.2017.
Přítomni:
Roman Fuchs, Jan Lepš, Hana Šantrůčková, Petr Šmilauer, Milan Štech, Magda Zrzavá,
Tereza Drábková, Lenka Myslivečková, Jarmila Smiešková, Jakub Vlček, František Vácha,
Veronika Přibylová, Marie Šmilauerová a Petr Veselý
Omluven Martin Selinger
















Předseda volební komise P. Veselý nejdříve rozdal nově zvoleným senátorům
Osvědčení o zvolení. Poté proběhlo vzájemné představení senátorů a M. Štech popsal
v čem spočívají povinnosti předsedy a místopředsedy senátu.
Poté proběhla volba předsedy AS PřF JU. Předsedkyní byla v prvním kole zvolena
Hana Šantrůčková (odevzdáno 10 platných hlasů, 6 hlasů pro H. Šantrůčkovou, 4
hlasy pro M. Štecha, nikdo se nezdržel). Místopředsedkyní senátu byla v prvním kole
zvolena L. Myslivečková (odevzdáno 10 platných hlasů, 7 pro L. Myslivečkovou, 3
hlasy pro J. Vlčka, nikdo se nezdržel).
Poté P. Veselý předal nově zvolené předsedkyni senátu H. Šantrůčkové protokol o
průběhu voleb a volební lístky pro archivaci.
H. Šantrůčková otevřela diskuzi o formě volebního řádu a průběhu voleb. Senát
diskutoval různé alternativy, ale nedospěl k žádnému konsenzu. Problematika bude
dále diskutována v průběhu roku 2017.
P. Šmilauer navrhuje zvát na zasedání senátu někoho u Ústavu aplikované informatiky
(J. Pecha). Návrh byl odsouhlasen a předsedkyně pověřena projednat s J. Pechem.
V. Přibylová seznámila senát s tím, jak probíhá příprava rozpočtu. PřF bude
hospodařit pravděpodobně se stejným rozpočtem jako v minulém roce, spíše o něco
vyšším. Naopak se možná navýší účast PřF na provozu rektorátu JU. F. Vácha pošle
senátorům metodiku pro přerozdělování financí v rámci JU. Dále děkan seznámil
senátory s tím, že letos ještě pravděpodobně nebude platit nový mzdový předpis JU.
V. Přibylová seznámila senát s žádostí CPE o čerpání částky přidělené na konání
exkurze studentů PřF na Svalbard (600 tisíc Kč.) ještě před schválením rozpočtu. Tato
částka byla přidělena již vloni, ale CPE ji nevyčerpalo. Exkurze se koná v březnu,
proto je třeba čerpat již od začátku roku. Senát jednomyslně odhlasoval, že je možné
částku čerpat, pod podmínkou, že peníze budou využity výhradně pro potřeby studentů
PřF. Stejně tak bylo umožněno čerpání i na exkurzi na Papuu (J. Lepš, 600 tisíc Kč.).
H. Šantrůčková navrhuje pozvat na zasedání senátu J. Elstera aby zdůvodnil nakolik je
nezbytné exkurzi pro na Svalbard v příštích letech pořádat v březnu.
F. Vácha vyzval senátory, aby navrhovali kandidáty do rady pro vnitřní hodnocení JU.
Celkem bude mít 21 členů, z čehož za PřF tam bude pravděpodobně jen jeden nebo
dva. Z kandidátů navržených senátem, vědeckou radou a rektorem vybírá rektor.
M. Štech otevřel diskuzi na téma elektronických indexů. P. Šmilauer zdůraznil, že ze
zákona je nezbytné kromě informací v el. systému mít i fyzicky podepsanou verzi.
M. Štech otevřel diskuzi na téma změny webových stránek PřF JU. Je nezbytné
oddělit interní a externí informace a najmout webmastera na plný úvazek, který bude
stránky spravovat. L. Myslivečková namítla, že takový webmaster bude požadovat
vyšší plat, než jaký může PřF nabídnout.
P. Šmilauer zmínil, že společně s J. Vlčkem organizují na PřF studentské hodnocení
přednášek. M. Štech se dotázal členů studentské komory, zda bude i nadále
organizována tvorbu binolupy. J. Vlček se domluví s dosavadními autory.









P. Veselý navrhl změnit koncept Dne otevřených dveří PřF, z důvodů příliš velké
nabídky přednášek v jeden čas. Navrhoval některé obory prezentovat pouze jako
videa. J. Krásová oponovala, že osobní kontakt je lepší.
R. Fuchs a M. Štech diskutovali celkovou koncepci propagace PřF a způsoby oslovení
potenciálních zájemců o studium. M. Štech navrhuje na zasedání senátu pozvat děkana
pro rozvoj, aby představil koncept propagace PřF.
M. Zrzavá otevřela diskuzi na téma reorganizace studia v prvním semestru a celkově
v bakalářském stupni studia biologie. M. Šmilauerová, M. Štech a H. Šantrůčková
navrhují spíše než rušit kurzy v prvním semestru (matematika, fyzika, chemie) změnit
náplň těchto kurzů, aby byla pro studenty lákavější a snáze stravitelná. Z popudu V.
Hypši proběhla schůze vedoucích kateder, která nedospěla ke shodě nad konceptem
studia. M. Zrzavá bude iniciovat další schůzku.
L. Myslivečková se dotázala, zda by nebylo možné osvobodit studenty nebiologických
oborů od absolvování bakalářských zkoušek z angličtiny. Výuka angličtiny na PřF je
orientovaná příliš na biologická témata. F. Vácha odpověděl, že všem vedoucím
kateder a ústavů byla dána možnost určit tuto zkoušku pro své studenty jako povinnou.
R. Fuchs navrhuje celkově dát angličtinu jako volitelný předmět.
Na závěr pozval děkan PřF F. Vácha předsedkyni senátu H. Šantrůčkovou na zasedání
vedení PřF, které se koná v pondělí 9.1. od 8.30 hod.

