
Zápis z kolegia děkana ze dne 8.3.2021 

 

Přítomni:  

T. Hauer, P. Jelínek, J. Kalová,  V. Macková,  P. Nguyen, M. Předota,  H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, 
M. Štech, T. Švojgrová, F. Vácha, P. Veselý 

 

Děkanka přivítala přítomné vedoucí kateder a ústavů a zahájila jednání kolegia děkanky.  

 

Sdělení děkanky: 

- informace o programu KD a o nových vládních opatření spojených s koronavirovou epidemií. 
Jsou povinné antigenní testy pro zaměstnance a studenty, kteří chtějí vstoupit do budov PřF, 
JU a BC. Testování na PřF probíhá v budově "B" v posluchárně B2. Testy platí po dobu 7 dní a 

poté se musí opakovat. Testy budou hrazeny z fakultních zdrojů. 
- informace o očkování proti COVID. Čekáme na přidělení kódu a poté budeme moci začít 

očkovat akademické pracovníky. 
- informace o mezinárodním hodnocení univerzity.  

- informace o změně názvu ústavů PřF (informatiky, matematiky, chemie, fyziky) na katedry. 
Byl schválen nový Organizační řád PrF. 

- informace o přidělení fondu strategických priorit z REK. PřF dostala 10mil. Tyto prostředky 
budou použité mimo jiné na bak. studijní program informatika (studijní program pro celou 

JU). 

- informace o stavbě pavilonu chemie pro ZF - začal se stavět v dubnu 2020. 
- informace o dodání žádostí o služební byt (nad Menzou) k posouzení děkance do konce 

dubna 2021. 

- upozornění na penalizaci od REK za neúplné údaje ve STAGu.  
- upozornění na podávání post-doktorských projektů - podpora našich doktorandů k výjezdům 

do ciziny. 

- poděkování Tereze Švojgrové za práci ve funkci tajemnice PřF. 

 

Sdělení proděkanky pro doktorské studium: 

- informace o tom, že doktorandi mohou nárokovat náhradu výuky za LS. Bude stejný systém 
jako na podzim. 

 

 

 



 

Sdělení proděkana pro studium: 

- informace o hodnocení výkonu jednotlivých pracovišť.  
- informace o aktualizovaném děkanském opatření D38 k bak. a Mgr. studiu na PřF. Nový 

formulář pro zadávání bak. a Mgr. diplomových prací. Opatření k odevzdávání diplomových 
prací je jen v digitální podobě, která je k dispozici ve STAGu. Nové zadávací protokoly bak. a 

Mgr. diplomových prací platí již od LS 2021. 
- upozornění, že je zakázáno rozesílat známky hromadnými e-maily. Rozeslat pouze přímo 

dotyčnému studentovi. Je to kvůli GDPR. 
- informace o personální změně na studijním oddělení. E. Hlavničkové se rozhodla odejít a 

bude se přijata nová pracovnice na studijní oddělení. 
- informace, že přílohou zápisu bude návod, jak získat informace ze STAGu.  
- upozornění, že do konce března 2021 by se měli vybrat osoby, které budou plnit funkci 

zapisovatele u státních zkoušek a obhajob. Prorektor Bauman provedl kontrolu ve STAGu a 

zjistil v tomto nedostatky. Tímto by se mohly nedostatky odstranit (např. chybějící posudky 
od oponentů). 

 

Sdělení proděkanky pro učitelské obory: 

- upozornění na nutnost odstranit staré obory ze STAGu. S žádostmi na odstranění oborů ze 
STAGu je možné kontaktovat studijní oddělení.  

 

Sdělení proděkana pro investice: 

- informace o rekonstrukci budov "A" (výtah, serverovna, hardwarové dílna); budova "B" 

(příčky, rekonstrukce PC sítě - bude se vrtat a sekat do stěn, čili budou probíhat hlučné a 
prašné práce); budova "C" (oprava dveří a posílení wi-fi sítě); vila KBO (izolace vily) 

 

Sdělení proděkana pro propagaci a vnější vztahy: 

- informace o Dni otevřených dveří na PřF - poděkování za realizaci. 
- informace o nadcházejícím výročí fakulty - 30 let. Plánuje se oslava na Sokolském ostrově, 

pokud dovolí hygienické podmínky. Oslavy by se konaly 10. a 11.9.2021. 

 

 

Sdělení proděkana pro zahraničí a rozvoj: 

- zahraničí: 



- informace o chybějícím programu Erasmus pro velkou Británii (kvůli Brexitu). Existuje jiný 

program, který je reciproční - tedy jsou nutné výjezdy do Velké Británie, aby sem mohli 

přijíždět lidé z Velké Británie na stáže, atd. 
- informace o personální změně -pro hlášení zahraničních zaměstnanců-postdoků. Kontaktní 

osobou je Hana Kovářová z personálního odd. PřF. 
- informace o akreditaci předmětů v angličtině. Akreditace platí od ZS 2021. 
- projektové odd.: 

- upozornění na nutnost ohlašování projektů (ohlašovací povinnost před podáním projektu). 

Ohlášku je nutno podat také na projektové oddělení T. Mozgovi. Lhůta pro ohlášení záměru 
pro podání projektu je 15 dní před podáním žádosti.  

- koordinátor kvality: 

- informace o reakreditacích studijních oborů. 

 

Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 

- informace o nové výzvě GAČR. Proběhl webinář k projektům GAČR. Informace o aktualizaci 
webu GAČR. 

- informace o GAČR projektech. 
- informace o podpoře Open Access.  
- informace o konání hodnocení akademických pracovníků. Proběhne během dubna 2021. 
- informace o SGA projektech. 

 

Sdělení tajemnice - Veronika Macková: 

- informace o rozpočtu. Podrobnější info bude rozesláno vedoucím kateder a ústavů.  

 

Sdělení tajemnice - Tereza Švojgrová: 

- informace o rozdělení kateder mezi pracovnice personálního oddělení. Již byl zaslán info mail 

vedoucím kateder a ústavů a sekretářkám kateder. Personální oddělení bude užívat 
hromadnou mailovou adresu (osobni@pr.jcu.cz). 

- upozornění, že nové dodatky k pracovním smlouvám budou zaměstnancům předávány pouze  

osobně. 
- poděkování všem za spolupráci za období, kdy byla TŠ tajemnicí fakulty.  

 

Různé: 

- M. Štech vznesl dotaz, jestli by mohly být zadávací protokoly v elektronické podobě. T. Hauer 
odpověděl: zatím nejsou v elektronické podobě, musí se odevzdávat fyzicky  v papírové 

formě. 

 

mailto:osobni@pr.jcu.cz


 

 

 

Termín příštího kolegia byl stanoven na 12.4.2021.  

 

Zapsala: Hana Sýkorová 

Kontrolovala a schválila: Hana Šantrůčková 


