Zápis č. 2/18
Zápis z kolegia děkana ze dne 26. 11. 2018

Přítomni (bez titulů) : J. Beneš, T. Doležal, I. Dostálková, J. Elster, R. Fuchs, V. Hypša, J.
Chmelař, Š. Klementová, V. Křivan, K. Kušková, K. Pavlínová, T. Polívka, M. Předota, J.
Šantrůček, P. Šmilauer, M. Šmilauerová, T. Švojgrová, F. Vácha, R. Vohnout, J. Vrba.

Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal a jednání kolegia děkana zahájil
děkan F. Vácha.

Sdělení děkana
-

-

-

-

-

-

F. Vácha upozornil přítomné vedoucí kateder a ústavů na vypracování hodnocení
neakademických pracovníků na svých katedrách/ ústavech. Podklady pro
vypracování hodnocení neakademických pracovníků byly zaslány vedoucím kateder/
ústavů elektronicky.
F. Vácha informoval o rekonstrukcích budov „A“ a „B“ v rámci projektu ESF/ ERDF.
Součástí tohoto projektu je i inovace studia a studijních programů. Projekt by se měl
začít pravděpodobně v roce 2020.
F. Vácha informoval o plánovaných rekonstrukcích v budově Biologického centra. Do
poloviny roku 2019 bude vypovězena nájemní smlouva PřF s Biologickým centrem –
týká se prostor nad bývalou knihovnou a do konce roku 2019 prostor THS v budově
Biologického centra. Z prostor BC se budou dotčené katedry/ ústavy stěhovat do
prostor Kolejí a Menz.
F. Vácha informoval o skladbě rozpočtu na rok 2019. Rektor JU připravuje novou
metodiku tvorby rozpočtu na r. 2019. V nové metodice se počítá s vytvořením fondu
strategických priorit, který bude k dispozici všem fakultám JU. Finance z tohoto
fondu bude možné využít po schválení grémiem rektora pouze převážně na zlepšení
výukových záležitostí – jedná se o peníze na výuku.
F. Vácha informoval o udělení institucionální akreditace studijnímu programu
Biologie. Do roku 2024 budou platit akreditace stávajících studijních oborů (pouze
pro dostudování ve stávajících studijních oborech).
F. Vácha informoval o podpoře publikací přes Open Access.

Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci:
-

V. Hypša informoval o vydání nové knihy PřF „Povolání: Přírodovědec“. Autorem je p.
Kerles.
V. Hypša informoval přítomné vedoucí kateder a ústavů o možnosti uveřejňování
inzerátů na zahraniční post-doky v Research Gate. V případě zájmu se mohou

vedoucí kateder a ústavů obrátit na prof. Hypšu. Kolegium souhlasí s prodloužením i
na rok 2019.

Sdělení proděkana pro vědu:
-

M. Předota informoval o udělení profesorských i habilitačních práv ke všem
biologickým oborům.
M. Předota informoval o systému příplatků za publikace. Všechny publikace jsou
k dispozici na webu PřF. Proběhla diskuze k tématu.
M. Předota informoval o navržených publikacích/ knihách na udělení ceny rektora.
Za PřF to jsou 3 knihy.

Různé:
-

K. Kušková informovala přítomné vedoucí kateder a ústavů o systému dynamického
nákupního systému (DNS) a podala podrobné informace o provozu DNS za 1,5 roku.
PřF díky DNS ušetřila 952 000,- Kč. K. Kušková také informovala o systému nákupů
mimo DNS. K. Kušková vypracuje seznam materiálu, který se přes DNS pravidelně
nakupuje a rozešle jej vedoucím kateder a ústavů k doplnění. Proběhla rozsáhlá
diskuze k tématu.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.

Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

