Zápis ze zasedání akademického senátu PřF JU dne 19. února 2014
Přítomni (bez titulů): Pavel Duda, Anna Humlová, Richard Klee, Jan Lepš, Michaela Syrová,
Hana Šantrůčková, Petr Šmilauer, Milan Štech, Vojtěch Študent, Lukáš Valenta
Omluveni: Oldřich Říčan
Přizváni: František Vácha, Majka Šmilauerová
Hosté: Václav Šlouf, Lenka Zalabová, Jan Eisner
(1) Rozpočet na rok 2014: Majka Šmilauerová zmínila svůj záměr přesunout do fakultního
rozpočtu část nákladů na pozvané zahraniční oponenty obhajob doktorských prací a plné
financování podpory vydávání doktorských prací v jednotné fakultní sérii (obojí bylo vloni
zčásti hrazeno rozvojovým projektem). Jiné připomínky k rozpočtu nebyly. Senát dále
schvaloval naléhavé finanční výdaje v období před odsouhlasením rozpočtu, jak jsou
popsány níže v bodě Různé.
(2) Financování kurzů a hodnocení vyučujících na základě SHP:
Milan Štech referoval o postupu revize přímé finanční podpory cvičení a exkurzí
v samostatné položce fakultního rozpočtu. Senát podpořil jeho návrh, aby v této kategorii
zůstaly ze stávajících kurzů jen ty, které jsou povinné v bakalářském stupni studia a navíc
byla provedena revize, zda by neměly být přidány do seznamu některé takové kurzy dosud
nezařazené. Ostatní dosud takto financovaná cvičení a exkurze budou nově hrazeny
z rozpočtu kateder či ústavů.
Petr Šmilauer shrnul návrhy změn, týkající se odměňování pedagogů dobře
hodnocených ve studentském hodnocení přednášek (SHP). Stávající kritéria bude třeba
trochu zpřísnit, protože počet podle nich vybraných pedagogů prudce vzrostl (zejména díky
tomu, že v roce 2013 bylo hodnocení u obou semestrů již povinné). Senát navrhuje vedení
fakulty zvýšit nezbytný počet hodnotících studentů ze 4 na 5 studentů a také nezbytné
procento hodnotících z >20% na >33%. V této souvislosti byla podpořena nutnost při
výpočtu procenta odečíst studenty z jiných fakult či zahraniční, kteří se hodnocení neúčastní.
Senát dále podpořil návrh, aby kritérium průměrného dojmu z kurzu bylo v případě exkurzí
(cvičení, u kterých je podíl exkurze větší než polovina) zpřísněno na čistou 1.00, u ostatních
kurzů zůstává limit na 1.30. Senát také souhlasí, aby do výběru oceněných byli zahrnuti
i externí přednášející, kterým bude v dalších dvou semestrech jejich působení na fakultě
zvýšena standardní hodinová mzda o 15%. Senát pověřil Petra Šmilauera, aby oslovil
přednášející se slovními komentáři k jejich kurzům a požádal je o zveřejnění jejich odpovědi
v rámci SHP. Byly také diskutovány návrhy na vyloučení dotazů pro specifické typy cvičení,
ve kterých daná otázka nedává smysl (cvičení bez přednášek, semináře apod), ale bude
ponecháno v současném stavu, neboť by to zvýšilo složitost udržování aktuálnosti systému.
Podobně byly probrány a nakonec neodsouhlaseny možné změny v otázkách či otázky nové.

(3) Úpravy areálu PřF:
Milan Štech prezentoval došlé návrhy z akademické obce na využití plochy mezi
budovami B a C. Plocha by měla být využita ke kombinaci odpočinkových a vzdělávacích
aktivit, včetně prostoru pro malé hřiště dětské skupiny Motýl. Součástí by měly být drobné
terénní úpravy (včetně písečné duny) a výsadba nebylinné zeleně z domácích druhů. MŠMT
tento záměr podporuje a neshledává jej v rozporu s projektem, ze kterého byla výstavba
budovy financována. Majka Šmilauerová byla pověřena přípravou návrhu, který bude dále
diskutován v koordinaci s rektorátem a s ohledem na zájmy Zemědělské fakulty. Vedení
fakulty bylo dále doporučeno zvážit narušení stávající monolitické dlážděné plochy na
přístupu do budovy C. Senát podpořil návrh děkana otevřít zadní dveře z foyer budovy B do
odpočinkového prostoru, a to přístupem na identifikační karty. Fakultní hloh před vrátnicí
AV ČR by měl zůstat na okraji nově vznikajícího parku financovaného rektorátem JU, dostane
za to ale pamětní cedulku.
Studentští senátoři vystoupili s podporou výzdoby před budovou C a v jejím
interiéru. Senát souhlasil (6 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 v době hlasování již nepřítomen) s
návrhem umístění ploutevního artefaktu do trávníku před budovou C, s předpokládanými
náklady do 120 tisíc Kč. Po delší diskusi se senát rozhodl podpořit také vypsání soutěže na
větší obraz umístěný do interiéru budovy C, s orientačním nákladem za dílo do 200 tisíc Kč.
Bylo také podpořeno vyhlášení soutěže na tento obraz s následujícími podmínkami: za
odměnu do celkové výše (přes všechny zúčastněné) 20 tisíc Kč zhotoví profesionální umělci
své návrhy (ve formě skic, případně s popisem výsledného barevného provedení a použité
techniky), které pak budou moci představit na zasedání akademické obce. Po něm bude
následovat hlasování (buď lístky či v elektronické podobě, pokud půjde zaručit její
regulernost), kdy bude možné hlasovat nejen pro jednotlivé návrhy, ale také pro možnost
“žádný z návrhů”. Vítězné dílo s nejvíce hlasy (v případě, že nejvíce hlasů nedostane
možnost “žádný z návrhů”) bude objednáno za podmínky dodržení finančního rámce 200
tisíc Kč.
(4) Různé:
Děkan František Vácha požádal o financování následujících výdajů v roce 2014, před
schválením fakultního rozpočtu: (a) kofinancování kurzu o krystalizaci doc. Ettricha a Dr.
Kuté-Smatanové, spoluúčast fakulty na grantu do výše 100 tisíc Kč (možná část půjde
financovat jako podíl na mzdách); (b) četné drobné úpravy v nové budově C (tabule
v učebnách, kliky, dovybavení praktik, dovybavení přístroji, případné zastřešení
bezpečnostních světlíků): aktuálně je třeba vydat kolem 600 tisíc Kč, další náklady pak budou
navrženy do schvalovaného rozpočtu na rok 2014; (c) finanční spoluúčast fakulty na projektu
společného pracoviště s univerzitou v Passau – skenování starých tisků, podpoří aplikovaný
výzkum na UAI a také obor informatika archivnictví. Spoluúčast ve výši 10% bude
představovat náklady do 300 tisíc Kč v tomto roce a 300 tisíc Kč v příštím roce. Projektu se
účastní i FF JU, ale asi moc (či nic) nepřispěje. O všech třech návrzích výdajů bylo hlasováno
odděleně, vždy s výsledkem 10 pro – 0 proti – 0 zdrželi se. Senát požádal děkana o stanovení

rámcových pravidel a celkové finanční limity v daném roce pro další návrhy projektů,
vyžadující kofinancování z fakultního rozpočtu.ss
Diskuse o nových pravidlech pro přijímání do magisterského studia. Studenti
v posledním ročníku bakalářského studia jsou zaskočeni změnou v nezbytném studijním
průměru z 2.3 na 1.9 pro přijetí bez zkoušek. Pokud by se ale požadovaný průměr nesnížil,
nebylo by možné přijímat zájemce zvenčí, přestože by byli lepší než naši studenti, z důvodu
kvót na počet přijatých uchazečů. Požadavky na přijímací zkoušku jsou také nově zaměřeny
na obor uchazeče: pro naše bakaláře je to část státnic nejbližší oboru, do kterého se hlásí,
a dále obhajoba diplomové práce, která představuje 75% možného bodového zisku. Přijetí
za prospěch je třeba brát jako zkratku pro nejúspěšnější studenty, nikoliv jako hlavní způsob
vstupu do magisterského studia.
Diskuse o aplikaci početních kvót pro studenty dvouoborů: přijatý student ubírá
jedno místo z kvóty pro každý z oborů, které kombinuje.
Diskuse o navazujícím magisterském studiu pro učitelské obory a jeho početních
kvótách pro přijímací řízení. Děkan deklaroval a senát jej podpořil, že u učitelských oborů by
nemělo docházet k situaci, kdy úspěšný absolvent bakalářského stupně není přijat
k navazujícímu studiu čistě kvůli omezení těmito kvótami – jejich výše tedy musí být citlivě
nastavována.
Zapsal Petr Šmilauer
Schválil Milan Štech, předseda AS PřF JU

