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Zápis z kolegia děkanky ze dne 7. 2. 2022 

Přítomni:  

Prezenčně: T. Hauer, J. Kalová,  P. Nguyen, M. Předota,  H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, T. 

Švojgrová, F. Vácha, P. Jelínek, P. Veselý, M. Předota,  M. Štech, R. Vohnout, J. Kopecký, J. Vrba, T. 

Hájek, J. Bárta, M. Konečná 

On-line:  J. Beneš, V. Hypša, V. Křivan 

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

Sdělení děkanky: 

- Hodnocení pracovníků dle kariérního řádu: 

o vedoucím kateder bude k dispozici Metodický pokyn upřesňující postup při hodnocení 

o hodnocení by mělo proběhnout v období polovina dubna – polovina května 

o z velké části bude založeno na údajích z HAPu (otevření HAPu na začátku dubna) 

o je třeba, aby pracovníci vyplňovali poctivě – bude základ pro hodnocení 

o komise bude mít k dispozici tabulkově zpracované základní údaje o pracovníkovi + 

základ hodnocení 

o na základě hodnocení dojde ke změně mezd od 1.7.2022 

o jedná se o první hodnocení, z toho důvodu proběhne toto kolo u všech pracovníků za 

osobní účasti 

o vedoucí katedry si zajistí 2 další externí pracovníky do komise, děkanka pak komisi 

jmenuje 

- Rozvojové centrum Radius – konsorcium JU (PřF) + UPOL + FZU + BC + UFCH; cílem je podchytit 

mladé nadějné pracovníky, kontaktní osoba za PřF J. Štěrba, bližší informace v prezentaci (na 

Teams) 

- Ubytování v bytech nad menzou (1 rok od září 2022), o přidělení bytů rozhoduje rektor, žádost 

o přidělení bytu předat do konce dubna H. Sýkorové 

- NPO (Národní plán obnovy) – PřF dostane 5,3 mil. v alokaci A (4,8 mil. na zavedení profesních 

Mgr. programů a 0,5 mil. na digitalizaci), a až 20 mil. v alokaci B (pokud bude projekt schválen 

MŠMT) 

- bude vypsáno VŘ na dodavatele nové spisové služby, stávající (součást iFIS) nevyhovuje  

- spuštěna centrální databáze projektů (z rektorátní úrovně) 

- nové opatření rektora  -  R 483 opatření rektora o zřízení a činnosti Rady pro komercionalizaci 

na JU, R 485 Opatření rektora o oznamování porušení práva EU interním kanálem, a další – 

vše dostupné na webu JU 

 

Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 

- je nutné doplnit HAP během 2 týdnů z důvodu následného hodnocení pracovníků 

- nový SW na opravy AJ textů Instatext, pozitivní hodnocení K. Pavlínové, doporučeno vedoucím 

kateder k vyzkoušení 

 

Sdělení proděkana pro studium: 
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- do konce března je nutné probrat existující předměty a nahlásit proděkanovi, které již 

nebudou ve studijních programech 

- 15.2.2022 proběhne kontrola stavu vyplnění předmětů ve Stagu; již dříve avizováno, že 

případné nedostatky se projeví ve výši odměn pro danou katedru 

 

Sdělení proděkana pro vnější vztahy  

 

- Informace k novým web stránkám – k 1.5.2022 dojde k změně na nové web stránky, kontaktní 

osoba na rektorátě je pan Šefl, na něj směřovat okamžitě veškeré připomínky 

 

Sdělení proděkana pro investice: 

- v souvislosti s přechodem na nové web stránky IT obejdou katedry a pomohou se spuštěním 

- paralelně s hodnocením pracovníku proběhne „prostorový audit“ 

 

Sdělení proděkana pro zahraničí a rozvoj:  

- nové výzvy Erasmus, studenti – informace na webu, akademici – informace budou v únoru 

- mezinárodní kreditové mobility - podpořen region Subsaharská Afrika (Kamerun a Senegal) ve 

spolupráci s Teologickou fakultou. Koordinátorem je P. Jelínek, PřF. 

- asistentka V. Hrindová se přestěhovala na projektové oddělení, agenda a náplň práce zůstává 

stejná 

- projektové odd. má nyní plný stav 6 pracovníků, nová projektová manažerka nastoupila od 

ledna 2022 po T. Mozgovi 

- vedoucím kateder byl zaslán email s žádostí o vyjádření k práci oddělení spadající so gesce 

proděkana pro rozvoj a zahraničí za účelem vyřešení případných problémů – zatím částečné 

výtky i pochvaly 

 

 

Termín příštího kolegia byl stanoven na 14.3.2022.  

 

Zapsala: Tereza Švojgrová 

Kontrolovala a schválila: Hana Šantrůčková 


