¨
Zápis ze zasedání Akademického senátu BF JU ze dne 20.03.2006
Přítomni (bez titulů): R. Fuchs, M. Štech, H. Šantrůčková, J. Kaštovský, J. Lepš, E. Uhlířová, T.
Hauer, P. Hrouzek, P. Říha, S. Poláková, R. Kuchta
Hosté (bez titulů): L. Grubhoffer, J. Dušek, J. Beneš, P. Šmilauer, A. Kamišová, I. Dostálková
1. Stav webových stránek BF
Dr. Dostálková shrnula současný stav webových stránek BF a nastínila jejich blízké
perspektivy. Její vystoupení bylo odpovědí na kritiku, která se v posledních týdnech odvíjela
stránkách fakultní webové „Knihy přání a stížností“. Informace k současnému stavu lze
shrnout takto:
- Náplň a strukturu webových stránek BF určuje nařízení rektora JU, které stanovilo
povinné složky a jejich uspořádání, následně tedy i navigaci. BF může obsah pouze
doplňovat a určitou volnost má také při tvorbě grafického designu.
- Webové stránky BF jsou, stejně jako univerzitní, vystavěny na programové základně
PLON, která je patrně příčinou pomalého načítání informací. Možnost jiného řešení byla
diskutována, byla by však pro fakultu velmi náročná. Znamenalo by to zaměstnat
kvalifikovaného webmastera.
Perspektivy pro nejbližší období zahrnují:
- Během dubna přechází celá univerzita na novou verzi PLONu
- Vytvoření grafického designu webových stránek BF (včetně zařazení loga BF) bylo
zadáno firmě Halama, která přislíbila dodat do měsíce návrhy.
- Výběr informací pro anglickou verzi by měl proběhnout příští týden.
- Překlad do angličtiny bude zadán formou zakázky rodilému mluvčímu z Katedry jazyků
BF (vyhrazena položka v rozpočtu BF), měl by být hotov během několika měsíců
Senát vzal veškeré informace, včetně přislíbených termínů na vědomí a bude postup prací
sledovat.
2. Pravidla pro přidělování kolejí v školním roce 2006/2007
- Senát jednomyslně schválil navrženou kolejní komisi ve složení: Jiří Dušek, Jan
Okrouhlík, Soňa Francová
- Senát se jednomyslně shodl na zachování pravidel pro přidělování kolejí studentům
prvého ročníku . Kolej bude přidělena všem zájemcům s dojezdovou vzdáleností nad 30
km a dojezdovým časem nad 50 min. Pouze v případě překročení kvóty přidělených míst
bude sestaven pořadník. Senát považuje tuto nabídku za významný faktor při
rozhodování přijatých uchazečů mezi dvěma či více jinak rovnocennými studijními
možnostmi. Na základě poměru mezi počtem studentů přijímaných do prvého
ročníku a počtem přidělených míst senát předpokládá, že nezanedbatelná část
odsouhlasené kvóty nebude prvým ročníkem vyčerpána a že bude během prvé
poloviny září nabídnuta zájemcům z ročníků vyšších.
- Senát jednomyslně odsouhlasil kvóty pro přidělování kolejí na rok 2006:
 Kategorie A (studenti prvních ročníků)
175 míst
 Kategorie B (studenti vyšších ročníků)
94 míst
 Kategorie C (doktorandi)
60 míst
 Děkanská místa
10 míst
 Kolejní komise
2 místa
 Celkem rozděleno:
341 míst

3. Rozpočet BF JU na rok 2006
Rozpočet předložil a jeho jednotlivé kapitoly podrobně zdůvodnil proděkan pro rozvoj Doc.
Šmilauer.
- Senát rozpočet jako celek jednomyslně schválil.
Při diskusi o některých konkrétních položkách vyplynuly následující závěry:
- Senát žádá vedení fakulty o přijetí pevnějších Pravidel pro udělování příspěvků
z delegačního fondu (pro rok 2007). Za současné situace počet i objem požadavků
strmě vzrůstá a odčerpává značné množství prostředků, které by mohly být použity
například pro Studentskou grantovou agenturu. Pravidla by mohla mít obdobnou podobu
jako ta, která se používají pří výběru účastníků zahraničních exkurzí.
- Senát žádá vedení fakulty o předložení návrhu Pravidel pro udělování prospěchových
stipendií, aby je bylo možno začlenit do stipendijního řádu BF. Senát předběžně
souhlasil s zásadami, které nastínil Doc. Šmilauer - vedle prospěchu by velkou váhu
měly mít aktivní účast na konferenci a autorství či spoluautorství publikací. V letošním
rozpočtu je již rezervována určitá částka pro období září-prosinec 2006. Návrh pravidel
bude opětovně projednáván po schválení univerzitního stipendijního řádu univerzitním
senátem.
4. Zahrnutí studijního a zkušebního řádu BF JU do statutu BF JU
- Senát BF JU žádá Senát JU o provedení následující změny v Statutu BF:
- V důsledku změny § 33, odst. 2 zákona číslo 111/1998 Sb. ve znění zákona číslo
552/2005 Sb. spočívající ve vypuštění písm. b) a c) původního znění a jejich náhrady
zněním písmene e) téhož odstavce je třeba zahrnout Studijní a zkušební řády fakult do
jmenovitého výčtu vnitřních norem fakulty ve Statutu fakulty. K tomu cíli se do Statutu
Biologické fakulty JU v ČB, do článku 3, odstavce 3 na konec odstavce nově vkládá
písmeno c) tohoto znění: c) Studijní a zkušební řád.
5. Grantová agentura JU
- Senát BF žádá zástupce BF v senátu JU (dr. Jaromír Beneš) a ve studentské radě JU
(Mgr. Hauer), aby iniciovali diskusi o Grantové agentuře JU.
- Na základě připomínek uchazečů se senát BF JU domnívá, že by měla být zpřesněna
pravidla pro udělování grantů a rozšířeny hodnotící komise. .
6. Rozbor hospodaření BF JU za rok 2005.
- Senát projednal Rozbor hospodaření BF JU za rok 2005.
- Materiál je od 23.3. k dispozici u předsedy senátu dr. Fuchse.
7. Studentské hodnocení přednášek
Mgr. Hrouzek seznámil senát s aktuálními výsledky studentského hodnocení přednášek a jeho
vlivem na kvalitu kurzů v posledních třech letech.
- Senát žádá děkana BF prof. Grubhoffera, aby s přednášejícími opakovaně špatně
hodnocených kurzů (případně s garanty příslušných oborů či vedoucími kateder)
projednal, jak stávající situaci řešit.
Mgr. Hauer seznámil senát s budoucí podobou SHP, které bude organizováno na univerzitní
úrovni a bude využívat program STAG.
- Senát zatím neuvažuje o paralelním SHP, které by probíhalo pouze na BF, neboť anketní
otázky včetně stupnic hodnocení budou převzaty od BF.
- Senát pověřuje zástupce BF ve studentské radě JU, aby se pokusili vyjednat poskytnutí dat
o kurzech Biologické fakulty (včetně slovního hodnocení) k dalšímu zpracování, aby byla
zachována kontinuita hodnocení na BF.

8. Přírodovědecká fakulta
Děkan BF prof. Grubhoffer a prof. Šantrůčková seznámili senát s výsledky dosavadních
jednání.komise pro ustavení PřF JU.
- Senát vyjádřil podporu všem krokům, které zástupci BF v komisi (prof. Šantrůčková, dr.
Trantírek) podniknou v úsilí o co nejvyšší kvalitu vznikající fakulty. Senát považuje za
nejvhodnější formu vzniku PřF JU „přejmenování BF JU“, neboť většina navrhovaných
studijních programů odborného magisterského studia bude navazovat na stávající
programy BF JU.
Roman Fuchs
Předseda AS BF JU

