Zápis ze zasedání akademického senátu PřFJU, 25.10. 2010

Přítomni:
Komora zaměstnanců: Jan Kaštovský, Jan Lepš, Petr Šmilauer, Marie Šmilauerová, Martin
Konvička
Komora studentů: Petr Nguyen, Lubomír Piálek, Jan Richtr, Vlastimil Smýkal
Omluveni: Hana Šantrůčková, Robert Tropek
Hosté: Rudolf Vohnout
Výsledky korespondenčního hlasování za uplynulé období:
1. Senát korespondenčně schválil “ Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu
dvouletého magisterského studijního programu (joint-degree) Biochemistry, obor
Biological chemistry” (pro 10, zdržel se 1).
2. Senát korespondenčně schválil Výroční zprávu – rozbor hospodaření PřF JU z(pro 10,
zdržel se 1).
3. Senát korespondenčně schválil “Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu
v bakalářských studijních oborech pro akademický rok 2010/2011“ pro kombinace
Biologie pro vzdělávání (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) a
Chemie pro vzdělávání (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové).
(pro 8, zdrželi se 3)
4. Senát korespondenčně schválil „Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu
oborů ve dvouletých magisterských studijních programech v zimním termínu
akademického roku 2010/2011 (pro 9, zdrželi se 2)
Nově projednávané záležitosti:
5. Senát projednal žádost Simony Polákové, aby bývalí studenti PřF nebyli okamžitě po
státnicích vyškrtáváni z maillistu fakulty. Návrh senátu zní přeposílat poštu těm, kdo
sdělí svou privátní adresu příslušným pracovníkům. Senát to projedná s Dr.
Dostálkovou – prostřednictvím Rudolfa Vohouta.
6. Návrh Hany Šantrůčkové – studenti, co vyjedou na Erasma mají v zahraničí horší
známky (testy jsou v angličtině a obecně jsou náročnější) a pak mají průměry, které
jim můžou ohrozit přijetí do magisterského studia. Senát navrhuje podobné záležitosti
řešit děkanskými výjimkami, pokud má student bez těchto kurzů průměr, který pro
přijetí do magisterského studia dostačuje.
7. Senát projednal harmonogram volby nového děkana PřF JU. Návrhy uchazečů bude
přijímat komise ve složení Marie Šmilauerová – Vlastimil Smýkal a Rudolf Vohnout
v termínu od 1.11. -14.11, od 14. do 25. 11 bude ponechán prostor pro podávání
případných námitek proti kandidátům, 25.11. bude předvolební zasedání akademické
obce a vlastní volba děkana proběhne na zasedání akademického senátu dne 29.11.
8. Senát se opět zabýval situací okolo podepisování změn „od předzápisu po zápis“
vedoucími kurzů a rozhodl se, že si stanovisko musí vyjasnit se studijní proděkankou
nejlépe osobně ve více lidech, proto byl pověřen Jan Kaštovský, aby tohle setkání se
studijní proděkankou domluvil.
9. Rudolf Vohnout informoval senát o situaci na studijním oddělení z hlediska
nebiologických oborů. Na setkání z bodu 8 bude probráno i to.
10. SHP – styční důstojníci pro SHP, tj. pánové Nguyen a Smýkal, předají naše dlouho
pilované podmínky nového programu domluveným programátorům a budou celou věc
dozorovat. Ad stávající SHP – jestliže se hodnocení stane povinné, pak bude senát
dohlížet na to, aby tyto výsledky byly ještě ve větší míře než dnes používány nejen pro

odměňování kvalitních pedagogických výkonů, ale i pro postihnutí nekvalitních. Což
je jedno z témat, které musí senát probrat s kandidáty na nového děkana.
11. Ačkoliv to bude značně nákladné a problematické, ve shodě s dominantním
požadavkem z SHP, se senát bude zasazovat o vybudování většího počtu zásuvek
v učebnách na budově B. Zásuvky v prostorách Akademie věd (jako třeba v bufetu
nebo kongresové hale) jsou mimo naši pravomoc. Senát žádá vedení fakulty o získání
podkladů nezbytných pro odhad finanční náročnosti změn tak, aby je bylo možné
použít při sestavování rozpočtu na rok 2011.
12. Bude nutno na web pověsit plánky rozmístění budov a učeben v nich – pokusíme se to
vyjednat s projektovým oddělením, zařídí Jan Richter.

České Budějovice, 25.10.2010
Jan Kaštovský

