Zápis č. 2/12
Zápis z kolegia děkana ze dne 25. října 2012
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, T. Hájek, V. Hypša, A. Kamišová, J.
Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, J. Lepš, M. Předota, H.
Šantrůčková, I. Šauman, M. Šmilauerová, F. Vácha.
Hosté (bez titulů): R. Šemberková, J. Němcová, S. Poláková (kancelář transferu technologií).
Omluveni (bez titulů): J. Šantrůček.
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha.
V úvodu jednání děkan F. Vácha představil zástupkyně kanceláře transferu technologií a proběhla
krátká prezentace.
Sdělení děkana
 F. Vácha informoval o nařízení zdravotních prohlídek zaměstnancům PřF.
 F. Vácha informoval o možnosti příspěvku na školku pro matky na mateřské dovolené
(výše příspěvku je 4.000,- Kč / měsíc). Příspěvek je pouze pro zaměstnance PřF.
 F. Vácha upozornil, že změny v rozvrhu je nutné vždy konzultovat s rozvrhářem Dr.
Hauerem.
 F. Vácha informoval o pracovních smlouvách na dobu určitou a jejich uzavírání.
 F. Vácha informoval o návrhu Senátu PřF na zrušení studentských indexů.
 F. Vácha upozornil na problémy s blokováním místností při vypisování zkouškových
termínů přes program STAG. (KD podá návrh na změnu v programu STAG).
 F. Vácha upozornil na nutnost aktualizace dat na portálu OrgStr.
 F. Vácha informoval o instalaci nového klastru od firmy Cesnet v prostorách ÚMBR.
Klastr má nahradit stávající klastr Hermes.
 F. Vácha informoval o plánovaném přesunu hmotnostního spektrometru z budovy “B“ do
suterénu ÚMBR.
 F. Vácha informoval o průběhu rekonstrukce zemědělského statku na Zlaté stoce. Tato
budova bude sloužit pracovníkům polárního projektu a archeobotaniky.
 F. Vácha informoval o průběhu stavby nové budovy PřF.
 F. Vácha informoval o plánované výstavbě polární stanice na Svalbardu.

Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci





V. Hypša informoval o novém logu univerzity/PřF.
V. Hypša informoval o změně na webu PřF: byla přidána nová popularizační záložka.
V. Hypša informoval o konání 1. letního tábora PřF pro žáky základních škol.
V. Hypša informoval, že popularizační oddělení má novou pracovnici RNDr. M.
Malechovou.




V. Hypša informoval o projektu Science Zoom.
V. Hypša informoval o výsledcích univerzitní soutěže GAJU.

Sdělení proděkanky pro studium







Š. Klementová informovala o počtech zapsaných studentů na PřF.
Š. Klementová informovala o průběhu kontroly indexů na PřF.
Š. Klementová informovala o nových akreditacích studijních oborů na PřF.
Š. Klementová upozornila na chystané změny v opatření děkana D48 (průběh státnic).
Š. Klementová upozornila, že je nutné vydat opatření děkana k hodnocení kurzů SHP.
Š. Klementová informovala o změnách v rozhodnutí o přijímání studentů PřF.

Sdělení proděkana pro vědu



M. Předota informoval o počtech individuálních a týmových projektů GAJU.
M. Předota informoval o grantové soutěži SGA.

Sdělení proděkanky pro doktorské studium






M. Šmilauerová informovala o akreditacích doktorských oborů.
M. Šmilauerová informovala o počtech doktorských studentů.
M. Šmilauerová informovala o průběhu doktorských obhajob.
M. Šmilauerová informovala, že některé aktivity spojené s doktorským studiem byly
financovány z rozvojového projektu. Příští rok se bude podávat podobný návrh
rozvojového projektu jako letos.
M. Šmilauerová informovala o problému tzv. přetahujících studentů a cizinců studujících
na PřF.

Sdělení tajemnice
 A. Kamišová upozornila na včasné čerpání dovolené za minulý i letošní rok.

Různé 
 J. Lepš upozornil na problémy studentů u státnic. Bude se měnit opatření děkana D48,
které průběh státnic upravuje. 
 J. Lepš vznesl dotaz týkající se zřízení univerzity třetího věku na PřF. V nejbližší době by
se měl přijmout pracovník, který by tuto problematiku měl na starost.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.
Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

