
Zápis z kolegia děkana ze dne 1.11.2021 

 

Přítomni:  

J. Bárta, J. Beneš, T. Hájek, T. Hauer, V. Hypša, P. Jelínek, J. Kalová, H. Langhansová,  V. Macková, M. 
Konečná, V. Křivan, P. Nguyen, A. Panicucci Zíková, K. Pavlínová, M. Předota, E. Smolková,  H. 
Šantrůčková, M. Šmilauerová, F. Vácha, P. Veselý, R. Vohnout,  J. Vrba.  

 

Děkanka přivítala přítomné vedoucí kateder a ústavů a zahájila jednání kolegia děkanky a předala 
slovo vedoucí projektového oddělení E. Smolkové. 

Během prezentace vedoucí projektového oddělení E. Smolková představila všem přítomným práci a 
koncept projektového oddělení a informovala o personálních změnách na p. odd. (odchod T. Mozgy a 
přijetí nové kolegyně p. Vyhlídkové). 

 

Po prezentaci E. Smolkové si slovo vzala opět děkanka H. Šantrůčková.  

 

Sdělení děkanky: 

-informace o programu kolegia děkanky. 

-výzva vedoucím kateder, aby žádosti k projektům podávali včas a s dostatečným předstihem, 
abychom stihli včas projekt zkontrolovat a předat na rektorát RpVH. 

- informace ke kariérnímu řádu PřF: 

*do konce roku budou všichni zaměstnanci zařazeni do správných akademických/neakademických 
pozic včetně rozdělení na pracovníky s administrativními povinnostmi a bez nich. Od 1.1. do 30. 6. 
2022 budou zařazeni do přechodných tarifů odpovídajících 1. a 2. stupni pozice. Současně budou 
pobírat příplatky za vědu a SHV ve stávající výši -  prodloužení platnosti do 30. 6. bude podepsáno s 
novým tarifem od 1. 1. 2022.  
Do 5. 11. děkanka pošle personální podklady vedkatům, kteří odpoví do 19. 11.  
Doktorandi vyplácení pouze stipendiem budou vedeni pouze jako studenti (tím jsou i členy akadem. 
obce). Studenti s platem budou zařazeni na neakademickou pozici věd. pracovník s možností učit.  
Zařazení pracovníků do 2. a 3. stupně proběhne v první polovině roku 2022.  
Informace o výši mezd (až se upřesní) bude nutné předat projektovému odd.  
Výše mezd pro nové žádosti GA ČR (a jiné) bude stanovena v lednu 2022 s ohledem na výše mezd v 
roce 2021 včetně příplatků.  
Pokud má pracovník na projektu nárokovanou mzdu nižší, než bude stanovena dle nového tarifu, 
bude mu doplacena z fakultních prostředků. JU přestupuje na nový mzdový předpis - bude jen jeden 
mzdový tarif; platný je od 1.1.2022; budou se sepisovat nové pracovní smlouvy; odměny nad rámec 
pracovních povinností budou vypláceny formou tzv. „pobídkových příspěvků/ příplatků“; finální verzi 
rozešle děkanka vedoucím kateder. 



*přechod na kariérní řád bude probíhat ve 2 stupních a bude rozdělen na cca 6 měsíční období u 
každého stupně. 

*výkonnostní prémie jsou zatím v jednání, ale rádi bychom je zachovali. Budou udělovány až po 
zásluze nikoli automaticky.  

*vedoucím kateder bude rozeslána z personálního oddělení tabulka zaměstnanců v souvislosti 
s novým kariérním řádem. Do tabulky se doplní údaje o zaměstnancích kateder a do 19.11.2021 by 
měly být vyplněné tabulky zaslány zpět na fakultu personálnímu oddělení. V této souvislosti bude 
vedoucím kateder rozeslán informační mail a výše zmíněná tabulka s pokyny k vyplnění.  

*kariérní řád bude mít na starost T. Švojgrová 

 

 

 

Sdělení proděkanky pro doktorské studium: 

-výzva k výplatě mzdy za výuku doktorandům za letní semestr. 

  

Sdělení proděkana pro investice: 

-stavby nových prostor a veškeré stavební úpravy jsou prozatím pozastaveny, protože není dostatek 
materiálu a nejsou k dispozici stavební firmy. 

 

Sdělení proděkana pro studium: 

-informace o kontrole studia: ve STAGu nejsou napsané známky a vypsané zkouškové termíny. Od 
příštího semestru budou hříšníci, kteří nebudou mít všechny potřebné údaje ve STAGu zadány, 
nahlášeni vedoucímu katedry a budou finančně postihováni na odměnách. O tomto bude rozeslán 
informační mail vedoucím kateder a přednášejícím.  

-upozornění vedoucím kateder, aby kontrolovali externisty, zda je pro ně připraven rozvrh.  

 

Sdělení proděkana pro propagaci a vnější vztahy: 

-informace o službách propagačního oddělení a informace o agendě E. Gardianové, která má na 
starost Celoživotní vzdělávání. 

-informace o marketingových službách, které mají na starost K. Horáková, V. Bartoš (Noc vědců, 
Votvírák, Den otevřených dveří, atd...). 

-informace o správci fakultního webu: web fakulty spravuje K. Horáková, V. Bartoš a J. Juráň. 

-informace o novém e-shopu PřF, kde budou nabízeny propagační předměty. 



-informace o změně: celoživotní vzdělávání se nově přesouvá pod proděkanku Janu Kalovou (E. 
Gardianová). 

 

Sdělení proděkanky pro učitelské obory: 

-informace o otevření Centra pro přírodovědné vzdělávání, které bylo otevřeno 7.10.2021. 

-informace o propagaci učitelství na fakultě: na starost bude mít E. Gardianová spolu s J. Kalovou, 
která je vedoucí Centra pro přírodovědné vzdělávání. 

-upozornění na nutnost reformy akreditací. 

 

 

 

Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 

-informace o SGA projektech. Bude zaslán informační mail vedoucím kateder. 

 

Sdělení tajemnice: 

-informace o uzávěrce objednávek do 30.11.2021. 

 

Sdělení proděkana pro zahraničí a rozvoj: 

Koordinátor kvality: informace o postupu při podávání žádostí o akreditace:  spravuje je V. Hrindová.  
Vedoucí kateder ji mohou kontaktovat při podávání žádostí o akreditace, atd.. Na rektorátu se  
akreditacemi zabývá p. Uherová a všechny materiály důkladně pročítá. Nově pročítá akreditační 
žádosti před tím, než se odešlou na RpVH, čímž se celý proces minimálně o měsíc prodlužuje.  Je třeba 
žádosti zaslat včas ke kontrole V. Hrindové, RpVH požaduje na zasedání mít materiály k projednávání 
nejpozději 3 týdny před plánovaným zasedáním RPvH. 

*informace o odměnách garantů studijních programů: odměna za garantství ve výši 5.000,- Kč se 
vyplácí 1x za půl roku. Za tento půlrok již byly odměny vyplacené. 

Garanti v případě úspěšně udělené akreditace dostanou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč 

*informace o reklamacích akreditací: na sdíleném disku k akreditacím je dokument, kam je možné 
stížnosti zapisovat 

*upozornění pro garanty studijních oborů: garanti píší odbornou část akreditace. S formální částí 
pomůže V. Hrindová. V současné době shromažďuje všechny CV vyučujících. Vedoucí kateder pověří 
sekretářky zasláním CV V. Hrindové. 

 

 



Různé: 

-M. Předota: hodnocení mezinárodního panelu - JU vyšla poměrně dobře, ale problém máme s 
podáváním projektů (máme málo prestižních grantů). 

-P. Jelínek: všechny informace o projektech jsou na webu.  

-E. Smolková poprosila přítomné, aby veškeré žádosti o projekty zasílali na projektové oddělení ke 
kontrole. 

-A. Zíková: dotaz na spolupráci PřF a BC.  

E. Smolková: máme ji zajištěnou a bude ji do budoucna zajišťovat T. Mozga. 

 

Termín příštího KD je 6.12.2021. 

 

Zapsala: Hana Sýkorová 

Kontrolovala a schválila: Hana Šantrůčková 


