
Zápis č. 1/18 

Zápis z kolegia děkana ze dne 9. 2. 2018 

 

Přítomni (bez titulů) : A. Bernardová, D. Boukal, T. Doležal, I. Dostálková, J. Elster, R. Fuchs,  
V. Hypša, J. Chmelař, P. Jelínek, J. Kaštovský, J. Kopecký, V. Křivan, K. Pavlínová, M. Předota, 
J. Šantrůček, H. Šantrůčková,  M. Šmilauerová, J. Štěrba, T. Švojgrová, F. Vácha, R. Vohnout.  

 

Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal a jednání kolegia děkana zahájil 
děkan F. Vácha. 

 

Sdělení děkana  

- F. Vácha informoval o programu kolegia děkana. Hlavním bodem KD je tvorba 
rozpočtu na r. 2018. 

- F. Vácha informoval o skladbě rozpočtu PřF na rok 2018. 
- F. Vácha informoval o rekonstrukcích budov „A“ a „B“ na bezbariérové budovy. 
- F. Vácha informoval o jednání s Biologickým centrem ohledně odkupu věcného 

břemena v budově „B“ (Akademická ubytovna).      
- F. Vácha informoval o rekonstrukci budovy „O“ a jejím vyklizení.  
- F. Vácha upozornil na skutečnost, že letos končí GAJU granty. 
- F. Vácha upozornil na nutnost rekonstrukce vily katedry botaniky (elektroinstalace,  

rozvody vody a odpadů, atd.) Pravděpodobně bude zahrnuto do plánů IP projektů.  
 

Sdělení proděkana pro vědu: 

- M. Předota informoval o počtu RIV bodů z publikací. Bude rozeslán mail vedoucím  
kateder k doplnění RIV bodů za publikace. 

- M. Předota informoval o hodnocení HAP. 

 

Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci: 

- V. Hypša informoval o mobilitách post-doktorských studentů.  
 

Různé: 

- F. Vácha upozornil na dlouhodobé blokace služebních vozidel na terénní akce. Tento 
problém by mohl vyřešit elektronický rezervační systém pro služební vozidla PřF. 

- D. Boukal navrhl snížit počet podpisů na Žádanky o přepravu ke služebním vozidlům. 
- R. Vohnout navrhl instalaci hands-free sad do všech služebních vozidel PřF. 



- M. Šmilauerová upozornila, že doktorandi mimo standardní dobu studia nemají 
nárok na stipendium z GAJU grantů. 

Termín příštího kolegia bude upřesněn.  

 
 

Zapsala:  Hana Sýkorová 

 

Ověřil a doplnil:  František Vácha 


