
Zápis č 6/08 
z kolegia děkana ze dne 13. listopadu 2008 

 
Přítomni (bez titulů):  J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, L. Grubhoffer, V. Hypša, A. Kamišová, Š. 
Klementová, F. Kolář,  P. Kos, V. Křivan, J. Kučera, H. Landová, J. Lukeš, O. Nedvěd, H. 
Šantrůčková, R. Vohnout 
 
Omluveni: D. Kodrík, J. Kopecký, J. Lepš, T. Polívka, J. Šantrůček, M. Šimek, F. Vácha 
 
Zasedání zahájil a přivítal přítomné děkan L. Grubhoffer. 
 
V úvodu upozornil L . Grubhoffer na personální změny: 
- představil nového pracovníka (informatika) Ing. R. Vohnouta 
 
Sdělení děkana  

• L. Grubhoffer informoval o akcích a zajímavostech, které proběhly od posledního KD: 
- 3. 10.  – návštěva  prof. Roithmayra (nového prorektora pro vnější vztahy) z  

Keplerovy univerzity v Linci (spolupráce s JU na Biological Chemistry, zájem o další 
společný obor Bioinformatiku)  

-     6. 10. – 12. 10. – EKOFILM (na PřF se konal ve dnech 7. – 9. 10.) studentská porota 
vybírala film pro udělení ceny PřF JU při závěrečném galavečeru v Českém Krumlově 
porota vybrala film s názvem Hormonální akvárium (o vlivu hormonálních přípravků 
na životní prostředí – reprodukci ryb) 

-     7. 10. – konference k revitalizaci Orlické přehrady v Písku (o průběhu konference 
krátce referovala H. Šantrůčková) 

-     8. 10. – udělení čestného doktorátu prof. J. Oliverovi z Georgia Southern University, 
USA (parazitologie) 

-   10. 10. – setkání ministrů školství Rakouska a České republiky, kterého se zúčastnil 
také rektor JU 

-   14. 10. – zahájení výstavy Mikrosvět v domě kultury Metropol (výstavu uspořádali mj. 
F. Weyda a P. Zachor) 

-   15. 10. – prodejní výstava knih 
-   21. 10. – veletrh Gaudeamus v Brně (zúčastnili se E. Kalmíková, p. Říha, Z. Verner, 

kteří byli oceněni za úspěšnou reprezentaci JU) 
-   24. 10. – imatrikulace studentů v kulturním domě Slavia 
-     6. 11. – rektoři Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity podepsali smlouvu o 

Národním centru výzkumu polárních oblastí (MU: Mendelova výzkumná stanice 
v Antarktidě; JU: výzkumná stanice na Svalbardu, Norsko)     

• L.G. informoval o připravovaných akcích: 
- 4. 12. – Memoriál Milana Straškraby a připomínka životních výročí členů naší fakulty

   
 

Sdělení proděkanky pro studium 
• Š. Klementová upozornila, že do 15. 11. musí být vydáno rozhodnutí o bakalářských 

zkouškách 
• Š. Klementová informovala o systému přijímacích zkoušek na JU (u nebiologických 



oborů se přijímají všichni zájemci a u biologických oborů jsou tři možnosti:  
                     a) bez přijímacích zkoušek 
                     b) SOČ 
                     c) přijímací zkoušky (SCIO, znalostní test nebo kombinované) 
• Š. Klementová upozornila na den otevřených dveří - termín se bude řešit v 2. polovině 

prosince ( E. Kalmíková a S. Mihulka mají návrhy na inovaci) 
 
Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy 

• V. Hypša informoval o projektu Otevřená věda (věnován studentům SŠ a jejich praxi 
v laboratořích) 

• V. Hypša informoval o novém webu, který by se měl rozběhnout v lednu 2009 
• V. Hypša informoval o veletrhu Gaudeamus – propagace univerzity (E. Kalmíková má 

propagační materiály) 
 
Sdělení tajemnice fakulty 

• A. Kamišová vyzvala přítomné vedoucí kateder, aby vyčerpali dovolené (i zaměstnanci 
fakulty) 

• A. Kamišová vyzvala přítomné k dodání říjnových faktur do účtárny 
• A. Kamišová upozornila na plánovanou centralizaci ekonomického útvaru s rektorátem – 

od 1. 1. 2010 (mzdová a majetková účetní – plánuje se elektronické zpracování evidence 
majetku) 

• A. Kamišová informovala o plánovaných inventurách majetku 
• A. Kamišová informovala o průběhu kontroly grantů (GAČR) - kromě 2 grantů se ve 

všech našly nějaké nesrovnalosti (neoprávněné čerpání finančních prostředků) 
• A. Kamišová upozornila, že se finanční prostředky mohou čerpat nejlépe do konce 

listopadu (nákupy) 
• A. Kamišová upozornila na uzavírání dohod o provedení práce 
• A. Kamišová upozornila na uzavřenou smlouvu s Fedexem (do 21. listopadu se musí 

nahlásit, kdo by měl zájem o spolupráci s Fedexem – I. Martínková) 
 
Různé 

• L. Grubhoffer informoval o návštěvě velvyslance USA v České Republice R. W. Grabera 
na JU (přednáška na PřF JU dne 9/10/08) 

• L. Grubhoffer informoval o schválení návrhů na double honory doctorate Vědeckou 
radou PřF JU (prof. Holý a prof. DeClerq) – Vědecká rada PřF JU bude schvalovat dne 
27/11/08 

• L. Grubhoffer se zmínil o článcích v novinách o vaječných proteinech v maltě na Karlově 
mostě (důkaz pořízen u nás na PřF JU v laboratoři hmotnostní spektrometrie – P. Koník) 

• L. Grubhoffer informoval o smlouvě s Národní Taiwanskou univerzitou – 2 místa 
v biodiverzitním kurzu pro naše studenty (3 týdny stojí 2000 USD) 

• L. Grubhoffer upozornil na významná jubilea zaměstnanců univerzity (I. Šetlík, J. Květ) 
• L. Grubhoffer informoval o počtu habilitačních řízení na univerzitě (projednávalo se též 

na kolegiu rektora JU) 
• L. Grubhoffer vyzval ostatní členy kolegia k dalším návrhům na habilitace 
• L. Grubhoffer informoval o přípravě projektů (Operační program pro 



konkurenceschopnost, VaVpI projektů, Molekularizace fakulty, polárnický projekt, 
medicínská biologie ) 

• L. Grubhoffer informoval o projektech přeshraniční spolupráce s Lincem v rámci 
operačního projektu přeshraniční spolupráce (příprava nového magisterského oboru 
Biological Chemistry), Bavorskem (mapování klíšťat a klíšťaty přenášených nemocí) a s 
národním parkem Šumava (příprava projektu Wild heart of Europe) 

• L. Grubhoffer informoval o škole doktorských studií a jejím brzkém spuštění 
• L. Grubhoffer upozornil na malou vytíženost počítačovny na ÚMBRu 
• L. Grubhoffer informoval o průběhu přípravy akreditací (Aplikované informatiky – 

navazující magisterský obor) 
• L. Grubhoffer informoval o schválení rozdělení Ústavu matematiky a informatiky na: 

Ústav matematiky a biomatematiky a Ústav aplikované informatiky (schváleno 
Akademickým senátem PřF JU 10/11/08) 

• L. Grubhoffer informoval o průběhu zasedání Akademického senátu PřF JU dne 10/11/08 
(návrh na přepracování bakalářských zkoušek - akademický senát rozhodl o ponechání 
stávajícího systému bakalářských zkoušek resp. uspořádat anketu mezi studenty a 
akademickými pracovníky) 

• L. Dostálek a R. Vohnout informovali o stavu přípravy počítačového klastru – je nastaven 
a čekají na odpověď z Metacentra  

• P. Kos informoval o zkouškách z angličtiny (jsou povinné pro všechny studenty - denní, 
kombinované i dálkové studium) 

• P. Kos navrhl, že v případě studentů Aplikované informatiky, Měřící a výpočetní techniky 
by se vybíralo ze dvou jazyků (angličtina, němčina), a z těch by studenti dělali zkoušky  

• P. Kos navrhl členům kolegia sjednocení kreditů za bakalářské zkoušky (členové kolegia 
souhlasili) 

• H. Landová informovala o ukončení programu 1 N (bude ukončen po 5 letech) 
• H. Landová informovala o možnosti vypsání nového programu INFO Z 
• H. Landová informovala o provizorním zprovoznění Webu of Science v 1. pololetí roku 

2009 
• H. Landová informovala o účasti k programu BIO 1 
• H. Landová informovala o nové univerzitní knihovně (rozvržení knih podle oborů) 
• H. Landová navrhla ostatním členům kolegia, aby názvy v nové knihovně byly 

dvojjazyčné (kolegium s návrhem souhlasilo) 
• H. Landová navrhla ke zvážení kolegiu možné názvy pro knihovnu (kolegium se tím bude 

dále zabývat) 
• H. Šantrůčková připomněla přípravu výroční zprávy za Výzkumný záměr PřF JU  

 
• V závěru volná diskuze na téma názvu (vhodnosti/nevhodnosti) naší univerzity  
 

 
Termín příštího kolegia: bude upřesněn 
 
 
Zapsala : Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer 


