
Zasedání akademického senátu PřF JU 29. 11. 2022 
 

přítomni: Nguyen, Lisner, Müllerová, Pilíková, Zrzavá, Brožová, Štech, Šmilauer, Konečná, Duda, 
Fessl 

omluveni: Mazanec 
nepřítomni: Trtílek 
hosté: Vácha, Vohnout 
 

1. Volba kandidáta na funkci děkana PřF JU na období od 1.4. 2023 do 31.3. 2027 

Diskuse s kandidátem na děkana prof. Váchou ohledně zavedení modulového systému v bak. 
programu biologie a pokračování v práci započaté současnou děkankou. Prof. Vácha sděluje, že se 
podílel na psaní projektu zaměřeného na reformu bak. programu, hlásí se k jeho realizaci. 
Postrádá však diskusi mezi přednášejícími dotčených kurzů ohledně obsahu. Případné 
nerealizování projektu dle prof. Váchy nemá pro fakultu praktické důsledky.  
Předseda senátu dává v tajné volbě hlasovat o návrhu prof. Váchy na kandidáta na funkci děkana 
PřF JU na období od 1.4. 2023 do 31.3. 2027. 
Volební komise překontrolovala odevzdané hlasovací lístky. Bylo odevzdáno 11 hlasovacích lístků 
platných, 0 neplatných. Výsledek hlasování: pro navrženého kandidáta 11, proti 0, zdržel se 0.  
AS PřF v tajné volbě jednomyslněschválil návrh prof. Váchy na kandidáta na funkci děkana PřF JU 
na období od 1.4. 2023 do 31.3. 2027. Senát dále pověřil předsedu Nguyena k zajištění dalších 
procesních kroků v této věci. 

2. Žádost o kofinancování projektu MŠMT MSCA CZ Dr. Sourav Kumal  

Celkový rozpočet projektu je 3.904.400 Kč s 5% kofinancováním fakulty (195.220 Kč). 
Kofinancování tohoto i dalších MSCA CZ projektů bude řešeno přes organizačně – administrativní 
náklady projektu. Vzhledem k tomu, že kofinancování je zajištěno přímo projektem, neshledává 
paní tajemnice povinnost schválení senátem.  
AS nesouhlasí s tím, že by ho kofinancování skrze organizačně-administrativní náklady zbavovalo 
povinnosti kofinancování projednat. Senát požaduje dodání náhledu finanční části projektu. 
Žádost o kofinancování projektu Dr. Kumala byla schválena per rollam 30.11.2022 (pro 10, proti 
0, zdrželi se 3). 

3. Dodatečné potvrzení hlasování Akademického senátu PřF JU per rollam v období únor 2022 až 
listopad 2022 

Záznamy hlasování byly v předstihu senátorům předloženy. K předloženým podkladům nejsou 
námitky. Předseda dává hlasovat o návrhu souhlasného usnesení se zápisem per‐rollam hlasování 
v úhrnném období únor 2022 až listopad 2022. 
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
Zapsal Rudolf Vohnout 
Ověřil a doplnil Petr Nguyen 


