
Zápis z kolegia děkanky ze dne 12. 4. 2021 

Přítomni prezenčně:  

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

Kolegium děkanky probíhalo hybridní formou, ostatní vedoucí kateder byli připojeni přes MS Teams. 

Děkanka přivítala přítomné vedoucí pracovišť PřF a zahájila jednání kolegia děkanky. 

 

Sdělení děkanky: 

- Informace k pokračování semestru - zatím nejsou informace, předpoklad upřesnění 19. nebo 

20.4.2021. 

- Informace o očkování proti COVID - zatím z MŠMT žádné konkrétní informace nejsou, situace 

velice nejasná, očkování si budou univerzity zajišťovat samy. Připraven seznam vyučujících v 
letním semestru a zaměstnanců nezbytně nutných pro chod fakulty, s přihlédnutím k věku. 

- Byla uzavřena nová kolektivní smlouva 

- Reforma studia – na některých katedrách bouřlivé diskuse, děkanka upřesňuje, že materiál je 
prvním “nástřelem”, tj. není definitivní, děkanka má v úmyslu po uvolnění opatření 
diskutovat nejprve na katedrách osobně, pak teprve probrat na kolegiu. V této souvislosti 
žádá vedoucí kateder, aby uvažovali o termínu setkání na katedrách (po uvolnění 

protiepidemických opatření). 
- V novém  Org. řádu PřF (informace podána na předchozím KD) je stanovena délka funkčního 

období vedoucího katedry na 3 roky, zpravidla obsazované 2 x po sobě. V této souvislosti by 

na 4 katedrách mělo dojít ke změně na této pozici. Na 3 katedrách je změna domluvena, na 

zbývající bude vypsáno na obsazení místa vedoucí/ho katedry výběrové řízení. 
 

 

Sdělení proděkanky pro doktorské studium: 

- Podána upřesňující informace o rozeslané tabulce k doktorandům, jednotlivé katedry jsou na 

jednotlivých listech excelovského souboru. 

 

Sdělení proděkana pro studium: 

- V souvislosti se změnou pojmenování ústavů na katedry NEDOJDE ke změně zkratky 
pracoviště ve Stagu. 

- Proděkan upozorňuje na nutnost doplnění podílů na výuce, u RA sekretářky kateder zašlou 
na studijní oddělení, to centrálně pošle rozvrháři. 

- “Pořádek” ve Stagu bude v příštím roce jedním z kritérií, podle nichž budou přidělovány 
finanční prostředky na fakulty. Pokud bude PřF v tomto směru krácena, projeví se toto 
krácení i na přidělených finančních prostředcích katedry, která bude mít Stag v nepořádku. 

- Příjímací zkoušky - aktuálně 622 zaplacených přihlášek.  



 

Sdělení proděkanky pro učitelské obory: 

- Proděkanka prezentovala činnost Centra pro přírodovědné vzdělávání, prezentace je 
přílohou zápisu.  

Sdělení proděkana pro investice: 

- Žádost o provedení “screeningu” velkých přístrojů za účelem případného sjednání servisních 
balíčků na opravy, termín cca polovina roku, žádost zaslána vedoucím kateder.  

- Diskutována možnost centrální smlouvy se servisními firmami na další přístroje, které jsou na 
PřF ve větším množství (váhy, autoklávy, mikroskopy). Problém je ve velké různorodosti 
přístrojů. 

 

Sdělení proděkana pro zahraničí a rozvoj: 

- zahraničí: 
- Erasmus – nově pro doktorandy, krátkodobé pobyty  30 dní a dlouhodobé 2-12 měsíců 

- Připomínka k aktualizaci předmětů v angličtině, již zmíněno na minulém kolegiu. Aktualizace 

proběhne k AR 2021/22. Do pátku 16.4.2021 bude vedoucím kateder rozeslán email s 

požadavkem na aktualizaci ředmětů, které poběží v angličtině a jsou tak vhodné pro 
studenty ze zahraničí (např. Erasmus+) 

- projektové odd.: 

- Informace o přípravě nových prostor pro projektové oddělení v budově C, přízemí, v místě 
stávající místnosti pro studenty. Na projektové oddělení přešel Ing. Nousek. Zmíněna změna 
správce rozpočtu a příkazce operace na grantech GAČR, doplnila V. Macková.  

- koordinátor kvality: 

- Informace o reakreditacích studijních oborů, již zmíněno na minulém kolegiu. 

 

- SW Grammarly - zjišťován zájem na katedrách. 

 

Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 

- Proběhla diskuse o bonifikaci 1. autora v rámci výpočtu příplatků za vědu. Upravený postup 

pro Vedoucím kateder bude rozeslán postup určování vědeckého výkonu pro účely 
stanovování osobních příplatků za vědu a RVO prostředků kateder.  

- Mimořádné RVO - výzva k podávání návrhů, zatím pro letošní rok na PřF podán pouze 1.  

- Vědecká rada PřF JU se bude konat pravděpodobně 13.5.2021. 

 

Sdělení tajemnice: 



- Byl schválen rozpočet PřF pro rok 2021. Katedrám bude rozeslána informace o jejich 
rozpočtech bez části dotace DKRVO (v současné době probíhá propočet rozdělení). 

 

Sdělení vedoucí kanceláře děkanky: 

- Prezentace výsledků ankety k fungování administrativy - příloha zápisu. 
 

 

Termín příštího kolegia byl stanoven na 10. 5. 2021 

 

Zapsala: Tereza Švojgrová 

Kontrolovala a schválila: Hana Šantrůčková 

 


