
Zápis č. 4/19 

Zápis z jednání kolegia děkanky Přírodovědecké fakulty JU ze dne 4. 11. 2019 

 

PŘÍTOMNI (bez titulů): J. Beneš, T. Doležal, I. Dostálková, R. Fuchs, T. Hájek, T. Hauer, V. Hypša, 
J. Chmelař, P. Jelínek, J. Kalová, J. Kaštovský, V. Křivan, A. Panicucci Zíková, K. Pavlínová, M. 
Předota, H. Šantrůčková, F. Vácha, R. Vohnout, J. Vrba.  

 

Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítala a jednání kolegia děkana  
zahájila děkanka H. Šantrůčková a představila Dr. Alenu Panicucci Zíkovou, která bude na 
kolegiích děkanky zastupovat Biologické centrum. 

 

Sdělení děkanky:  

- informace o úpravě opatření  děkana č. 77 „Oznamovací povinnost před podáváním 
projektových žádostí“. Nově  budeme požadovat podpis.  

- vedoucího příslušné katedry/ústavu/organizační jednotky, který tímto deklaruje připravenost 
projekt zabezpečit.  Jednoduchý formulář pro podávání záměru bude přílohou opatření a 
současně vyvěšen na www stránkách. Informace o  změně v podepisování/ schvalování 
dokladů. Vedoucí kateder a ústavů, LAPE a CPE jsou oprávněnými zaměstnanci k podepisování 
následujících dokladů: 
- dovolenky,  
- cestovní příkazy tuzemské i zahraniční, 
- použití služebního auta a použití soukromého auta ke služební cestě.  
Děkanka schvaluje výše zmíněné doklady pouze pro vedoucí kateder a ústavů, LAPE a CPE. 
V urgentních případech, kde hrozí prodlení i pro ostatní zaměstnance. Tento bod je platný od 
11.11.2019. 

- informace o vyhlášení voleb do Akademického senátu PřF. Termín voleb do AS PřF je 9. – 
11.12.2019.  

- informace o možnosti krátkodobého ubytovávání hostů PřF na koleji K5. PřF zde má pronajaté 
2 jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj. Pokud by došlo k poškození pokojů ubytovaným, 
náklady na opravy zařízení pokoje půjdou na vrub příslušné katedry nebo ústavu, která má za 
hosta zodpovědnost. Ubytování na koleji K5 bude mít na starosti za PřF sekretářka děkanky H. 
Sýkorová. 

- informace o plánované rekonstrukci auly na Bobíku a hostelu Bobík. V hostelu Bobík nebude 
možné ubytovávat hosty. 

- informace o plánovaných projektech. 14.11.2019 podává PřF projekt  rámci výzvy Horizon 
2020. Projekt je zaměřen na rozvoj Bioinformatiky. Jedná se o společný projekt PřF a 
Biologického centra. 

- informace o změně mobilního operátora u podnikového tarifu. Tarif bude přizpůsoben více na 
užívání dat.  

- poděkování všem, kteří se podílí na stěhování části PřF do prostor koleje K3. 
 

 
 
 
 



Sdělení proděkana pro investice: 
 

- informace o průběhu stěhování PřF do prostor koleje K3. Rekonstrukce podlah v prostorách 
se bude provádět za provozu po domluvě.  

- informace o přípravách stavby budovy pavilonu chemie pro ZF. Stavba bude moci začít v r. 
2021. Stěhování PřF do budovy „O“ ZF by mohlo proběhnout v r. 2024. 

- informace o rekonstrukci budov „A“ a „B“. V budově „A“ se bude rekonstruovat výtah a 
záchody, aby byly přizpůsobené invalidům na vozíčku. V budově se dále bude stavět nová 
serverovna a dílna pro IT. 

- informace o stavebních úpravách v budově „B“ v rámci plánované rekonstrukce budovy „B“. 
- informace o projektech ESF a ERDF, které jsou zaměření na modernizaci výuky a nákup 

přístrojů pro výuku. 21.11.2019 se koná schůzka k projektu ESF (modernizace výuky). Novinky 
ze schůzky budou rozeslány vedoucím kateder a ústavů. 

- informace o potřebě vytvořit strategii obnovy  nákladných přístrojů, které nemohou být 
hrazeny z rozpočtu kateder. Vedoucí kateder a ústavů byli opětovně vyzváni k zaslání seznamu 
přístrojů, které bude třeba v budoucnosti nahradit Seznamy přístrojů je možné zaslat 
proděkanovi pro rozvoj F. Váchovi. Seznam přístrojů bude následně předložen ke schválení 
novému Akademickému senátu PřF. 

 
 
Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 
 

- informace o podpoře postdoktorských pozic na PřF rozšiřující podporu rektorátních 
postdoktorských pozic na JU. 

- informace o vyhlášení SGA 2020.  
- informace o zasedání Vědecké rady PřF, které proběhlo dne 17.10.2019. Všechny navrhované 

změny  i předkládaný akreditační záměr byly schváleny. Na jarní zasedání VR PřF jsou 
připravena 3 habilitační/ profesorská řízení. 

- informace o připravovaném hodnocení v rámci metodiky M2017+.. Hodnocení je složeno z 5 
pilířů/ modulů: M1 kvalitní výsledky, M2 publikace podle RIV, M3 společenská relevance, M4 
viabilita, M5 strategie. PřF bude muset připravit podklady v M3 , M4 a M5 připraví rektorát a 
PřF bude pouze doplňovat.  Na výsledcích hodnocení bude záležet rozpočet v budoucích 
nejméně 5 letech.  Pro hodnocení bude třeba doplnit webové stránky, hlavně anglickou 
mutaci. K. Pavlínová z OJZ nabídla pomoc s překlady do angličtiny. 

 
 
Sdělení proděkana pro zahraničí a rozvoj: 
 

- poděkování přítomným vedoucím kateder a ústavů za aktualizaci seznamu předmětů 
vyučovaných v angličtině. 

- poděkování OJZ za šíření informací o kurzech mezi studenty. 
- informace o  konání Erasmus Day na PřF dne 11.11.2019. 
- informace o mezinárodní mobilitě Erasmus +. Vedoucí kateder a ústavů byli požádáni o zaslání 

seznamu zájemců o tuto mobilitu. 8.11.2019 je dead-line pro odeslání seznamu za PřF na 
rektorát. 

- informace o změnách v projektovém oddělení. R. Krinesová odchází na mateřskou od 
15.11.2019. Na projektové oddělení nastoupila od října nová posila – Lenka Březinová. 
Vedoucí kateder a ústavů byli vyzváni, aby zasílali své případné návrhy na změny a zefektivnění 
práce po reorganizaci projektového oddělení.  



- informace o podmínkách při změně garanta studijních programů. O změnách garanta je 
potřeba informovat dopředu oba proděkany P. Jelínka i T. Hauera. Změnu garanta musí 
schválit RpVH a poté teprve může dojít ke změně garanta studijního programu. 

- upozornění na nutnost pořizování zápisů z jednání Oborových/ Programových rad pro 
doktorské, resp. bakalářské a magisterské obory. Rady všech programů by se měly scházet 
alespoň 2x ročně – tedy 1x za semestr. Zápisy ze schůzí se zasílají P. Jelínkovi, který souhrnně 
jednou ročně o změnách informuje RpVH.  

 
 
 
Sdělení proděkana pro vnější vztahy: 
 

- informace o průběhu ankety mezi studenty prvních ročníků. Otázky v anketě byly „Proč si 
vybrali PřF“. Nejčastější odpovědi byly blízkost bydliště a uplatnitelnost na trhu práce. Další 
otázka byla „Kde berou informace o školách“. Nejčastější odpovědi byly na webu PřF a 
informace od učitelů.  

- upozornění na nutnost aktuálních informací na webu. Bylo by dobré na webu zveřejnit 
možnost získání jazykových certifikátů na PřF dříve než na katedrových stránkách.  

- informace o akcích pro učitele, které jsou velmi populární (Víkendy pro středoškolské učitele, 
Zpátky do lavic).  

- informace o webu researchjob.cz, kde jsou uveřejněné nabídky disertačních prací. 
- Informace o nejnavštěvovanějších akcích pro uchazeče. Nejvíce navštěvovanou akcí je Den 

otevřených dveří (DOD). Na DOD budou uveřejněné postery kateder a ústavů PřF. Vedoucí 
kateder a ústavů budou obesláni s žádostí o podklady Propagačním oddělením, které vytvoří 
poster.  Vytvořený poster  bude zaslán k odsouhlasení. 

- informace o personálních změnách v oddělení propagace PřF. V. Hynková odchází na 
mateřskou. Za V. Hynkovou nastoupila nová kolegyně p. Okřinová. 

- informace o důležitosti  zveřejňování nabídek SOČ. Nabídky SOČ budou zveřejněny na webu 
přírodověda.cz, který spravuje J. Juráň. Návrhy na zveřejnění na webu přírodověda.cz je 
možné zaslat přímo J. Juráňovi. 

- návrhy na zajímavé akce, semináře, atd… je možné zasílat pracovnicím na oddělení propagace 
K. Horákové nebo I. Okřinové. 

- upozornění na včasné oznámení pořízení fakultních propagačních předmětů pro konference. 
Ideálně požadavek na větší množství propagačních předmětů poslat před tvorbou rozpočtu, 
aby mohly být náklady do rozpočtu  zakomponovány.  

    
      
 
Sdělení proděkana pro studium: 
 

- informace o rozdělení Studijního oddělení PřF. Část studijního oddělení je přesunuta do 
místnosti o patro níž (bývalá zasedačka v budově „A“ Z1P). Druhá část Studijního oddělení 
zůstává na stejném místě ve 2. patře budovy „A“. 

-  KD odsouhlasilo, že katedry/ústavy nebudou dostávat tištěné verze bc. a mgr. prací a že práce  
se v budoucnu nebudou ani vypalovat CD, ale pouze vkládat do STAGu.. 

- žádost o minimalizaci přesunů povinných a povinně volitelných  předmětů mezi semestry. 
Nastává problém s  kontrolou studia.  
 
 
 
 



 

Sdělení proděkanky pro učitelské obory: 

- informace o udělení institucionální akreditace učitelským studijním programům.  
PřF je tedy oprávněna uskutečňovat navazující magisterský studijní program Učitelství pro SŠ 
ve specializacích:  Biologie, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika. 
Garantem pro všechny specializace je V. Petrášková z PF JU.  

- upozornění na větší propagaci učitelství na PřF. 
 
 
Termíny kolegií děkanky se budou konat v semestru každé první pondělí v měsíci. Další KD 
do konce kalendářního roku je  2.12.2019.  

 

 

Zapsala:  Hana Sýkorová 

Ověřila a doplnila:  Hana Šantrůčková 


