Zápis č. 1/19
Zápis z kolegia děkana ze dne 29. 4. 2019

Přítomni (bez titulů) : O. Ditrich, T. Doležal, I. Dostálková, R. Fuchs, T. Hájek, T. Hauer, V.
Hypša, J. Chmelař, P. Jelínek, J. Kalová, J. Kaštovský Š. Klementová, V. Komárková, V. Křivan,
K. Pavlínová, M. Předota, H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, T. Švojgrová, F. Vácha, R.
Vohnout, J. Vrba.
Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítala a jednání kolegia děkana
zahájila děkanka H. Šantrůčková.

Sdělení děkanky
-

Informace o programu kolegia děkana. Hlavním tématem kolegia bude informace o
rozpočtu fakulty pro rok 2019.
Informace o změnách ve vedení fakulty. Rozšíření o dva proděkany (proděkan pro
investice a proděkan pro PR) a o změně studijního a rozvojového proděkana.
Informace o zavedení elektronických rezervací služebních vozidel. Podrobné
informace a předvedení demoverze podal R. Vohnout z UAI.

Sdělení tajemnice:
-

-

T. Švojgrová podrobně informovala o skladbě rozpočtu na rok 2019.
V letošním roce mohou katedry převádět do příštího roku na katedrových zakázkách
01 - xxxx do výše přidělených prostředků pro rok 2019 a na katedrových zakázkách
103 RVO do výše 7 % finančních prostředků přidělených katedře za výsledky (vizte
zaslaný soubor sumarizace katedry_2019_duben, list výsledky kateder RVO) .
Převáděné RVO peníze je třeba vyčerpat v následujícím roce 2020. Pro tyto fondy
budou mít katedry zřízenu samostatnou zakázku, jejíž čerpání budou sledovat.
Požadavek na převod do fondu je nutné nahlásit tajemnici nejpozději do 15.10.2019,
převod musí být vždy zdůvodněn. Nelze převádět vyměněné kapitálové prostředky,
pouze provozní.
Možnost převodu finančních prostředků platí pouze pro rok 2019, pro další roky
bude rozhodnutí o případné možnosti převodu součástí schvalování rozpočtu fakulty.

Sdělení proděkana pro vědu:
-

Informace o klíči použitém při rozdělování příplatku za vědeckou práci: (i) publikační
činnost: 93% bodů za publikace v IF časopisech, 5 % knihy, 0,4 % články SCOPUS, 0,9
% patenty, 0,3 % sborníky, 0,1 popularizační články. Od 3 autorů výše se zohledňuje
počet autorů; (ii) citace: výpočet tak, aby odměna za citace nepřesáhla odměnu za
publikace. Nepočítá se těm, kdo za poslední dva roky nic nepublikovali. Příplatek

dostává každý, kdo má na PřF úvazek a není doktorand. Doktorandi dostávají
odměnu formou stipendia.
-

Informace o příplatcích za hodnocení přednášek: oproti minulým letům se
zohledňuje, pokud byl vyučující excelentně hodnocen ve více kurzech. Externím
přednášejícím se excelentní hodnocení odrazí v OON v následujícím akademickém
roce.
Vedoucí kateder a ústavů budou dostávat informace o výši výkonnostních příplatků u
zaměstnanců svých kateder a M. Předota je vyzval k tomu, aby při odměnách
z kateder zohlednili fakt, že přednášející menších kurzů, které jsou excelentně
hodnocené v SHP, nejsou zahrnuti do fakultních odměn za hodnocení přednášek.
Především musí garanti kurzů ty přednášející/cvičící nechat doplnit do STAGu, což
nedělá vedoucí katedry, ale studijní oddělení. Mělo by platit jako doposud, že
odměnu za výuku (ať už „hodinovou“ nebo za výborné SHP) dostane jen ten, kdo je
uveden ve STAGu.
Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci:

-

-

-

Informace o plánované úpravě webových stránek PřF. Postupně dojde ke změnám v
obsahu webu. Na titulní stránce webu se objeví nová stránka, kde budou informace o
seminářích pořádaných na PřF. Katedry by měly informovat o zajímavých seminářích
a významných hostech. Případné připomínky a návrhy, které se týkají webu a
propagačních záležitostí je možné posílat J. Kaštovskému.
Vedoucí kateder a ústavů, by měli propagační akce kateder nebo ústavů zasílat na
propagační oddělení, kvůli lepší reklamě oddělení.
Informace o potřebě zadávat absolventy PřF do STAGu – JK pošle-mail se seznamem
již registrovaných absolventů PřF, které by bylo potřeba zadat do databáze STAG.
Informace o akcích pro studenty středních škol a středoškolské učitele pořádaných
PřF a upozornění na možnost odměňování z centrálních zdrojů (bližší informace na
PR).
Informace o webu pro uchazeče o studium na PřF „prirodoveda.cz“, který spravuje J.
Juráň z katedry botaniky PřF a který je středoškoláky hodně využíván.
J. Kaštovský vyzval přítomné vedoucí kateder a ústavů k zasílání kandidátů do
soutěže České hlavičky (vynikající SOČ nebo maturitní práce).

Sdělení proděkana pro studium:
-

Informace o počtech přihlášek na PřF. Podrobnosti jsou přílohou k zápisu.
Vedoucí kateder a ústavů vyzvání k aktualizaci informací o magisterských kurzech ve
STAGu vzhledem k tomu, že JU získala institucionální akreditaci, není nadále nutná
nostrifikace diplomů u zahraničních studentů přijímaných na PřF.

Sdělení proděkana pro rozvoj a zahraničí:
-

Nutnost aktualizace předmětů vyučovaných v angličtině.
Web PřF se bude postupně doplňovat o informace o mobilitách studentů a
zaměstnanců za PřF. P. Jelínek navrhl, aby se na PřF uskutečnil tzv. „informační den/
schůzka“, na které by se všichni vedoucí kateder a ústavů sešli a promluvili si o svých
vizích.

Různé:
-

-

T. Doležal vznesl dotaz ohledně možnosti zvýšit odměnu pro externí přednášející,
kteří pracují na DPP. V odůvodněných případech může vedoucí katedry požádat
děkana o zvýšení hodinové sazby. Odměnu nad rámec stanovený fakultou je možno
zvýšit z katedrových peněz.
R. Vohnout informoval podrobně o elektronickém portálu k objednávání služebních
vozidel. V dohledné době by měli všichni členové KD obdržet link na zkušební verzi
tohoto portálu k otestování a připomínkování.

Termín příštího kolegia bude 27.5.2019.

Zapsala: Hana Sýkorová
Ověřila a doplnila: Hana Šantrůčková

