
Zápis č. 2/14 

Zápis z kolegia děkana ze dne 10. listopadu 2014 
 

Přítomni (bez titulů): A. Bernardová, D. Boukal, J. Bříza, O. Ditrich, I. Dostálková, R. Fuchs, V. Hypša, K. 

Icha, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, V. Křivan, M. Předota, V. 

Přibylová, J. Šantrůček, I. Šauman, M. Šmilauerová, M. Štech, F. Vácha.  

 

Zasedání zahájil a přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal děkan F. Vácha. 

Sdělení děkana  

 F. Vácha informoval o programu kolegia děkana (výběrová řízení a hodnocení akademických 
pracovníků).  

 F. Vácha informoval, že se PřF nepodařilo přes Rámcovou smlouvu JU nakoupit počítače za 
cca 600.000,- Kč.  

 F. Vácha informoval o rozhodnutí vedení PřF, že pokud se nepodaří nákup počítačů 
uskutečnit do konce roku, budou peníze určené na nákup PC rozděleny zpět na příslušné 
granty formou FUÚP. U grantů, které budou tento rok končit, a měl se z jejich zdrojů nákup 
PC uskutečnit, se budou řešit individuálně. Následně proběhla schůzka děkana a paní 
kvestorky, závěry jak nakoupit počítače byly rozeslány všem zaměstnancům. 

 



Sdělení proděkana pro vědu 

 M. Předota informoval, že se 19. 11. 2014 konalo zasedání vědecké rady PřF. 

 M. Předota informoval, že byly za PřF nominovány 4 studentské práce na cenu rektora. 

 M. Předota informoval o seznamu publikací a časopisů v papírové i elektronické podobě pro 
PřF na rok 2015. Celkový přehled titulů bude zaslán vedoucím kateder a ústavů. 

 M. Předota informoval o systému hodnocení akademických pracovníků. K tomuto tématu 
zaznělo několik návrhů na zjednodušení systému (např.: zlepšit import počtu publikací, počtů 
studentů, zpracování impact faktorů, zjednodušit formuláře pro vkládání, aj.) a proběhla 
diskuze k tématu HAP.   

 M. Předota upozornil, že nejpozději do konce prosince 2014 musí být data do HAP vložena.  

 M. Předota upozornil, že do systému HAP jsou zahrnuti všichni pracovníci a studenti, kteří mají 
20% úvazek na vědě nebo pedagogice.  

 

 

 

 

 

 



 

Různé 

 F. Vácha informoval o využití parkoviště za budovou „C“. PřF požádala o další parkovací čipy. 
Až čipy dorazí na fakultu, budou informováni vedoucí kateder a ústavů.  

 F. Vácha informoval o tom, že CIT JU plánuje přejít na jednotný e-mailový server Office 365. JU 
má již koupenou licenci na využívání serveru Office 365. Na tento server je možné se přihlásit 
odkudkoli na světě. Data na serveru jsou uložena v Dublinu (Irsko) a zálohována 
v Amsterodamu (Nizozemí).  

 F. Vácha informoval o rozhodnutí vedení PřF, že PřF bude i nadále využívat stávající server 
Tomcat.     

 F. Vácha informoval, že noví studenti budou povinně využívat server Office 365 a starší studenti 
budou i nadále využívat stávající server Tomcat. Kdo bude chtít, může využívat Office 365. 

 F. Vácha upozornil, že hodnocení „grantistů“ a doktorandů se bude řešit individuálně v rámci 
katedry.  

 



 

 

 

Termín příštího kolegia bude upřesněn. 

 

Zapsala: Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: František Vácha 


