Zápis č. 2/11
Zápis z kolegia děkana ze dne 3. listopadu 2011
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, V. Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š.
Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, R. Kopáčková (1. polovina jednání), P. Kos, V. Křivan, J.
Lukeš, P. Nguyen, M. Předota, J. Šantrůček, M. Šimek, M. Šmilauerová, F. Vácha.
Omluveni (bez titulů): H. Šantrůčková.
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha.
R. Kopáčková z osobního oddělení PřF informovala o pracovněprávních vztazích s odkazem na
zákonné předpisy.
Sdělení děkana
F. Vácha informoval o důležitých akcích:
- 3.11.2011 – prezentace projektů na Bobíku.
- 3.11.2011 – poklepání na základní kámen nové budovy PřF.
- 3.11.2011 – setkání akademické obce v posluchárně B3.
- březen 2012 – oslavy k 20. výročí JU.
Sdělení tajemnice:
 A. Kamišová upozornila na nutnost vyčerpání dovolené na končících grantech a
výzkumných záměrech. Pokud vedoucí svým podřízeným dovolenou nenařídí, bude ji
muset proplatit všem končícím podřízeným z prostředků své katedry/ústavu.
 A. Kamišová upozornila na včasné dodání faktur do účtárny. Nutné vše vyřídit
v listopadu.
 A. Kamišová informovala o nabídce firmy ROCHE. U bufetu BC AV ČR bude od ledna
2012 umístěna skladovací jednotka s chemikáliemi, které nejčastěji PřF objednává.
Produkty budou okamžitě dostupné a budou o 15% levnější.
 A. Kamišová informovala o způsobu čerpání prostředků RVO (Opatření tajemnice je
k dispozici na fakultním webu).
Sdělení proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
 V. Hypša informoval o způsobu rozdělení peněz na katedry PřF.
 V. Hypša informoval o nově schválených projektech.
 V. Hypša informoval o konání víkendů pro středoškolské učitele a o veletrhu
Gaudeamus.
 V. Hypša informoval o zkušebním spuštění nové internetové stránky www.prirodoveda.cz.
 V. Hypša informoval o nově zavedeném stipendiu pro talentované studenty (juniorské
stipendium).

Sdělení proděkanky pro studium:
 Š. Klementová informovala o počtech financovaných studentů na PřF.
 Š. Klementová informovala o novém Opatření o organizaci studia pro bakalářské a
magisterské studijní programy.
 Š. Klementová informovala o nové vyhlášce, která upravuje podávání žádostí o akreditace.
 Š. Klementová upozornila, že do 15. prosince 2011 se musí odevzdat bakalářské a
magisterské práce. Vedoucí kateder jsou důrazně žádání, aby nepovolovali
prodloužení, protože to znesnadňuje a prodlužuje zpracování materiálů ke státnicím
na studijním oddělení!
 Š. Klementová upozornila, že do 15. ledna 2012 se mohou vkládat změny do seznamu
přednášek pro příští rok.
 Š. Klementová informovala, že dne 20. ledna 2012 se uskuteční Den otevřených dveří
PřF.
 Š. Klementová informovala o přípravě Rozhodnutí o přijímání do bakalářského studia.
 Š. Klementová informovala o možnosti zvláštní dotace na studenty se zdravotním
postižením.
 Š. Klementová upozornila na změnu v omezení možnosti zapisovat si kurzy tělocviku.
 Š. Klementová informovala o změně v přidělování kolejí (koleje i pro 1. ročník budou
přidělovat Koleje a menzy).
 Š. Klementová informovala, že se akreditační komise JU nebude zřizovat zatím.


Sdělení proděkanky pro doktorské studium
 M. Šmilauerová informovala o počtu doktorských studentů: celkem 189; absolvovalo 27
studentů.
 M. Šmilauerová upozornila, že končí akreditace pro Vzdělávání v biologii a akreditace 3
letých oborů. 

 M. Šmilauerová informovala o připravované aktualizaci Opatření o organizaci studia
doktorských studentů.
 M. Šmilauerová upozornila na přečerpání rozpočtu pro doktorská stipendia.


Sdělení proděkana pro vědu
 M. Šimek informoval o zveřejnění výzvy k podávání projektů SGA.
 M. Šimek informoval o počtu podaných projektů na PřF.
 M. Šimek informoval o průběhu jednání Vědecké rady PřF, které se konalo dne
27.10.2011.
 M. Šimek upozornil, že se bude měnit habilitační řád.
 M. Šimek upozornil, že do databáze RIV bude zadávat J. Maxerová místo S. Mihulky.

Různé 


F. Vácha informoval o odhalení plagiátorství studentské práce na Ústavu fyziky a
biofyziky.
 F. Vácha upozornil na nutnost evidence mobilit studentů na katedrách PřF.
 F. Vácha informoval o pronájmu místností pro prof. Novotného na PřF a v budově CVGZ
Na Sádkách.
 F. Vácha informoval o dodání nových talárů (černé taláry se budou vracet k přepracování).
 F. Vácha informoval o dotaci pro polární výzkum (doc. Elster).
 F. Vácha informoval o změnách ve studijním řádu PřF (nové Opatření je k dispozici na
fakultním webu).

Termín příštího kolegia bude upřesněn.
Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

