Zápis ze zasedání AS PřF JU ze 17. 10. 2011
Přítomni (bez titulů):

Anna Falkenauerová, Tomáš Hauer, Jan Kaštovský, Jan Lepš, Michal
Němec, Petr Nguyen, Jiří Pech, Tomáš Severa, Pavla Staňková, Hana
Šantrůčková, Petr Šmilauer.

Omluveni: 0
Hosté: Jan Eisner, Eliška Jánská, Šárka Klementová, Petr Kos, Marie Šmilauerová.
1. Senát korespondenčně schválil návrh nové vědecké rady PřF JU. (pro: 10, zdržel se: 1,
proti: 0)
2. Akademický senát Přírodovědecké fakulty JU schválil (korespondenčně) dodatečnou
změnu rozpočtu PřF JU. Tato změna se týká uvolnění 3.850.000,- Kč na koupi domku
v Šípkové ulici č. 1. Důvodem k této koupi je těsné sousedství s katedrou botaniky (původně
jedna parcela) a potřeba získat nové prostory pro činnost skupiny polárních výzkumů v rámci
PřF. Uvedená skupina představuje perspektivní směr výzkumu, školí řadu studentů a sídlí
dosud v pronajatých prostorách. Domek v ul. Šípková těsně sousedí s budovou katedry
botaniky PřF v ul. Na Zlaté stoce 1, což pronikavě zjednodušuje budoucí logistiku celého
objektu. (pro: 11, zdržel se: 0, proti: 0)
3. Akademický senát Přírodovědecké fakulty JU schválil (korespondenčně) dodatečnou
změnu rozpočtu PřF JU. Tato změna se týká uvolnění prostředků ve výši 15 tis. pro koupi
software pro potřeby výuky Red hat a 30 tis. pro potřeby základního kurzu ekologie
(stromové vrtáky) (pro: 10, zdržel se: 1, proti: 0)
4. Akademický senát Přírodovědecké fakulty JU schválil dodatečnou změnu rozpočtu PřF
JU. Tato změna se týká uvolnění prostředků ve výši 120 pro postavení příček v prostorách
katedry biologie ekosystémů (pro: 10, zdržel se: 1, proti: 0)
5. Senát se zabýval návrhy na změny v procesu přijímacích zkoušek do magisterského stupně
studia z angličtiny. P. Kos shrnul dosavadní stav a nastínil způsoby řešení. Po delší diskuzi
senát dospěl k závěru, že je nutno připravit paragrafované znění děkanské vyhlášky, které
bude od následujícího letního semestru měnit přijímací zkoušky z angličtiny do magisterského
stupně tak, že absolventu bakalářské závěrečné zkoušky z angličtiny s prospěchem lepším než
„dobře“ bude tato zkouška uznána jako přijímací do magistra. Uchazeči o magisterské
studium s prospěchem z angličtiny „dobře“ a uchazeči z jiných škol budou muset
magisterskou přijímací zkoušku z angličtiny vykonat, zhruba ve stávající podobě. (pro: 11,
zdržel se: 0, proti: 0)
6. Studijní proděkanka seznámila senát s obrysy navrhovaných změn ve studijním řádu
fakulty, zejména se základní změnou zrušení výstrah a jejich nahrazením systémem
minimálního počtu kreditů. Podrobné znění bude připraveno před dalším zasedáním senátu.
7. P. Nguyen byl pověřen jednání z knihovnou JU, protože nově zavedený systém, kdy
knihovnice nemůže prozradit žadateli o výpůjčku kdo má žádaný titul půjčený je život
komplikující nesmysl. Zákon na ochranu osobních údajů navrhuje senát uspokojit
podepsaným „reverzem“.

8. Některé ne jasně adresované obecné vzkazy k fakultě z SHP (dopravní zrcadlo na rohu
Branišovské, nefungující zásuvky) budou probrány na nejbližším vedení fakulty (zajistí J.
Kaštovský).
9. P. Nguyen nadnesl ideu, navrhovanou zejména ze strany molekulárních biologů, o
znovuzavedení systémů prerekvizit. Doufám, že jsme ho přesvědčili, že tento systém byl
zrušen po velmi dobré úvaze a na základě četných negativních zkušeností.
10. J. Eisner upozornil na fakt, že v připravovaných „vizích univerzitního rozvoje“ se
vyskytují u uvažovaných nových oborů jiných součástí univerzity některé duplikace nebo
triplikace s již stávajícími programy na naší fakultě. Bude nutno probrat na vedení a se členy
univerzitního senátu.

zapsal J. Kaštovský

