
Zápis z kolegia děkanky ze dne 4. 10. 2021 

Přítomni:  

T. Hauer, J. Kalová,  V. Macková,  P. Nguyen, M. Předota,  H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, T. 
Švojgrová, F. Vácha, M. Štech, R. Vohnout, J. Chmelař, J. Vrba, T. Hájek, M. Šabacká, J. Bárta, J. 
Beneš, V. Hypša, V. Křivan, M. Konečná, V. Bartoš (odd. propagace) 

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

 

Sdělení děkanky: 

- Děkanka přivítala vedoucí kateder nově ustanovené do funkce: od 1. 9. 2021 je vedoucí 
katedry zoologie Mgr. Martina Konečná, Ph.D., vedoucím katedry molekulární biologie a 
genetiky RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. a od 1. 10. 2021 je vedoucím CPE doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. 

- Změna systému odměňování garantů studijních programů – podrobnosti viz zápis z kolegia 
děkanky ze 14. 6. 2021 

- Situace na projektovém oddělení je nyní stabilizovaná, ve VŘ na pozici vedoucího byla vybrána 
Mgr. Eva Smolková. Současně bylo vypsáno VŘ na pozici projektového manažera. Děkanka 
apeluje na výběr prestižních projektů a grantů. 

- Prezentace Kariérního řádu PřF – děkanka KŘ představila, vysvětlila důvod a proces hodnocení 
akademických a vědeckých pracovníků a nastínila další postup. Návrh kariérního řádu včetně 
příloh je k dispozici na Teams. Upřesnění k pracovním náplním jednotlivých pozic – pracovní 
náplně uvedené v KŘ jsou základní, které platí pro všechny pracovníky na dané pozici, dle 
potřeby je možné rozšířit. 

- Návrh na omezení stávajícího každoročního stanovování příplatků za SHV a publikace 
v souvislosti s hodnocením dle KŘ – nutná finanční rozvaha, bude dále diskutováno. 

- Ubytovávání na kolejích je nutné řešit pouze prostřednictvím Š. Říčanové a B. Okosy.  
 
Sdělení proděkana pro vnější vztahy (zastoupen V. Bartošem) 
 

- Informace k novým web stránkám – odd. propagace je pouze prostředník pro požadavky 
z fakulty směrem k rektorátu. Požadavky na úpravy jsou předávány panu Šeflovi na rektorát.  

- Možnost editace – na úrovni katedry. M. Předota apeloval na V. Bartoše, aby ověřil, že katedry 
budou moci stránky sami editovat od katedrální úrovně níže. Pan prorektor Friebel před 
týdnem M. Předotovi naznačoval, že toto není vůbec zajištěné. 

- Žádost na určení jednoho člověka na každé katedře, se kterým bude propagace komunikovat, 
zaslat jméno V. Bartošovi. 

 
 
Sdělení proděkana pro studium: 

- Informace o počtu zapsaných Bc. studentů - přílohou zápisu. 



- Poznámka J. Vrba (M. Hais) – není „zásobník“ – pokud nenastoupí ke studiu přijatí studenti, 
místo „propadne“, T. Hauer – vzhledem ke schopnostem „nepřijatých“ studentů není zásobník 
vhodný. 

- Při kombinaci major-minor se student rozhoduje o předmětu major na začátku studia, pro 
účely bakalářské nebo diplomové práce je možné změnit 

- Kontaktní osobou pro změnu nebo zavedení nového předmětu je Veronika Hrindová, 
asistentka koordinátora kvality. 

- Žádost o kontrolu předmětů ve Stagu (návod je přílohou zápisu) – od kvality se bude odvíjet 
výše přidělených finančních prostředků pro fakultu v příštím roce. 
 

Sdělení proděkana pro investice: 
- Požadavky na zálohování v případě výpadku elektřiny zaslány, poděkování všem, co zaslali 

Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 

- Dokončena objednávka časopisů na příští rok. 
- Nová tříletka týmových GAJU projektů, určeni řešitelé. 
- Individuální GAJU řeší přímo se studenty J. Meinelová. 

 
Sdělení proděkanky pro doktorské studium: 

- Avizována třítýdenní nepřítomnost I. Voldřichové. 
- MŠMT připravuje změnu v systému placení doktorandů, nebudou stipendia, ale smlouvy. 

 
Sdělení proděkanky pro učitelství: 

- Dne 7. 10. 2021 se otevírá Centrum pro přírodovědné vzdělávání, pozvánka je v Teams 

Sdělení tajemnice: 

- Od 4. 10. 2021 je správce rozpočtu pro všechny zakázky V. Macková. 
- Na projektech GAČR je žádoucí vyčerpat veškeré finanční prostředky pro letošní rok, pokud 

nelze, pak držet limit pokud možno FUUP 5% a NUUP tvořit jen v nutnosti. 
- Fondy vytvořené na RVO je třeba vyčerpat v letošním roce. 
- Tajemnice zašle každoroční informaci o ukončení možnosti objednávat před koncem roku. 
- Převody institucionálních prostředků do roku 2022: 01 – neomezeně, RVO do výše 7% 

z přidělené dotace. 
- 21. 10. schůzka se sekretářkami kateder, informace o změnách v administrativě 
- Nový způsob vydávání stravenek od listopadu, bude metodický pokyn. 

 

 
 
Termín příštího kolegia byl stanoven na 1. 11. 2021. 
 
Zapsala: Tereza Švojgrová 
Kontrolovala a schválila: Hana Šantrůčková 



 


