Zápis ze zasedání akademického senátu PřFJU, 31. 3. 2009
Přítomni:
Komora zaměstnanců: Jan Kaštovský, Martin Konvička, Jan Lepš, Hana Šantrůčková, Petr
Šmilauer, Marie Šmilauerová
Komora studentů: Petr Nguyen, Lubomír Piálek, Jan Richter, Vlastimil Smýkal, Robert
Tropek
Hosté: Tomáš Doležal, Iva Dostálová, Barbora Emmerová, Libor Grubhoffer, Alena
Kamišová, Miloslav Šimek , František Vácha, Rudolf Vohnout
1. Senát elektronickým hlasováním schválil Volební a jednací řád Akademického senátu
PřF JU (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel) a Jednací řád Vědecké rady PřF JU (11 pro, 0
proti, 0 se zdržel).
2. A. Kamišová seznámila senát s detaily rozpočtu fakulty na rok 2009. Z následné
rozpravy k němu vzniklo několik drobnějších podnětů, které byly do rozpočtu
zapracovány: jednalo se o doplnění odměny 16 tis. Kč za rok pro zpracovavatele
Studentského hodnocení přednášek a závazek fakulty uhradit nezbytné náklady na
provoz nové katedry informatiky, kde rozpočet počítaný podle výkonu za poslední tři
roky zjevně tento provoz nepokryje.
3. Komentáře vzbudila výše podpory mořské exkurze a podpora vybavení nové místnosti
pro cvičení z Metod molekulární biologie. Výše podpory obou projektů ale zůstala
zachována v původní podobě, jen T. Doležal coby předkladatel návrhu na novou
laboratoř pro cvičení se zavázal, že se pokusí najít (zejména ve spolupráci s vedoucím
cvičení z mikrobiologie J. Bártou) vhodnější prostory, než je původně zvažovaná
laboratoř 302.
4. M. Šimek podal detailnější informace k navrhované podpoře investic z fakultních
zdrojů a k výši delegačního fondu.
5. Drobná anekdotická rozprava se vedla rovněž o podpoře 5 tisíc za kolektivní členství
v Chemické společnosti, F. Vácha ujistil přítomné, že tohle opravdu pokryje rozpočet
Ústavu chemie a biochemie.
6. Takto upravený rozpočet na rok 2009 byl schválen všemi hlasy.
7. Pro sestavování dalšího rozpočtu byly přijaty některé závěry, které upravují stávající
zvyklosti. Zejména se jedná o úpravu úhrad nákladů na cvičení, která jsou fakultně
průřezová – v některých případech by bylo na místě velké navýšení nákladů, na jiné
není třeba v podstatě nic a je možné, že některá cvičení, která si podporu zasluhují,
v seznamu nejsou. Úpravu těchto kritérií provede Š. Klementová po dohodě s
vedoucími kateder (zajistí M. Šmilauerová).
8. Předseda senátu požádá vedoucího katedry molekulární biologie na příští schůzi
kolegia děkana o zprovoznění alespoň stručných www stánek katedry v českém jazyce
(pro zájemce ze stran studentů)
9. Pracovníci fakulty by měli být seznámeni se současným postojem vedení k zahrnování
požadavků investic do grantových návrhů (tento názor zaznamenal v uplynulých
několika letech značné změny)
10. B. Emmerová seznámila senát se svými názory na situaci v oboru Biological
Chemistry. Své plány a další osud tohoto oboru konkretizoval L. Grubbhoffer a M.
Konvička glosoval celou situaci. Poněkud emocionálně vypjatá debata pochopitelně
nevedla k žádnému závěru a protože předseda nějak neměl vhodný nápad, co s tím, tak
ukončil celou schůzi.
Jan Kaštovský

