
 

Zápis č. 4/13 

Zápis z kolegia děkana ze dne 16. prosince 2013 

 

Přítomni (bez titulů): D. Boukal, J. Bříza, L. Dostálek, I. Dostálková, R. Fuchs, V. Hypša, J. 

Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, J. Lepš, M. Předota, I. 

Šauman, M. Šmilauerová, F. Vácha. 

 

Omluveni (bez titulů): J. Bříza, A. Kamišová, J. Šantrůček, M. Štech.    

 

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha. 

 

 

Sdělení děkana  

 

 F. Vácha informoval, že hlavním tématem kolegia budou podmínky přijetí do 

magisterského studia. 

 F. Vácha informoval o plánovaném ukončení činnosti laboratoře genomiky (Dr. Ženka).   

 F. Vácha informoval, že dne 20.12.2013 se konala schůzka s vedením Biologického 

centra, na které se řešila investice do servisní smlouvy.  

 F. Vácha informoval o výzvě VaVpI, která trvá do 19.1.2014 (tzv. „start up“ pro 

laboratoř). 

 

 

Sdělení proděkana pro vědu 

 

 M. Předota informoval o výsledcích GAČR a přehledu schválených grantů pro PřF. 

 M. Předota informoval o plánovaném zavedení II. pilíře systému hodnocení vědeckých 

publikací.  

 M. Předota informoval, že T. Polívka a K. Prach se stali členy expertního panelu.  

 M. Předota informoval o III. pilíři hodnocení (smluvní výzkum) 

 

 

 

 

 

Sdělení proděkanky pro studium 

 

 Š. Klementová informovala o plánované změně v podmínkách přijímání do magisterského 

studia, které musí vejít v platnost do 15. ledna 2014 a bude platit od letního semestru 

2014 (zpřísnění známkového průměru pro automatické přijetí do magisterského studia, 

zjednodušení přijímacího zkoušení (studenti by byli zkoušení pouze z oboru 

(specializace), který (kterou) chtějí studovat), katedry budou rozhodovat o povinnosti 

zkoušky z Angličtiny, studenti, kteří nedosáhnou určitého bodového limitu nebudou do 

mag. studia přijati, přijímací zkoušku budou studenti absolvovat u jedné komise).  

Návrh podmínek pro přijímání do magisterského studia byl  rozeslán členům kolegia 



děkana ke schválení, vedoucí kateder byli požádáni studijní proděkankou, aby do 6. ledna 

do 11 hodin sdělili studijní proděkance, co by případně chtěli jinak, v případě potřeby 

bude v termínu 7. – 10. 1. svoláno kolegium děkana k doladění podmínek tak, aby 10. 1. 

mohl být návrh předán k připomínkování a konečnému schválení Akademickým senátem. 

 

Různé: 

 

 Kolegium děkana schválilo specializované jazykové kurzy, které byly rozeslány 

elektronicky na hromadnou adresu KD.   

 Dr. Dostálek navrhl snížit kredity za diplomovou práci u učitelských oborů. Dr. Dostálek 

probere záležitost kreditové hodnocení didaktických kurzů diplomové práce v oboru 

Učitelství informatiky a s proděkanem pro učitelské obory, doc. Kaštovským. 
 

 

 

Termín příštího kolegia bude upřesněn. 

 

Zapsala: Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: František Vácha 


