
Zápis č. 1/10 
Zápis z kolegia děkana ze dne 21. ledna 2010 

 
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, L. Grubhoffer, V. Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. 
Kodrík, J. Kopecký, J. Lepš, J. Lukeš, O. Nedvěd,  P. Nguyen, M. Předota, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, M. Šimek, 
F. Vácha    
 
Omluveni (bez titulů): P. Kos, V. Křivan    
 
Děkan L. Grubhoffer zahájil jednání, přivítal přítomné členy KD, poděkoval jim za práci pro fakultu v roce 2009 a 
popřál jim všechno dobré a mnoho zdaru v roce 2010.  
 

• L. Grubhoffer informoval o programu kolegia děkana: 1) Týmové projekty GAJU; 2) Souběhy úvazků u 
pracovníků fakulty; 3) Různé; 
 
  @ Týmové granty GAJU: 
      - agendy se ujal proděkan V. Hypša a podal patřičný komentář ke všem praktickým i teoretickým 

otázkám dotýkajících se experimentu JU s tzv. týmovými projekty, 
      - soutěž o studentské granty GA JU zůstává v podstatě beze změny, 
      - týmové granty budou rozdělovány na fakulty/součásti tak, aby jim zajistily nejméně 70% (spodní 

limit) a nejvíce 120% (horní limit) z teoreticky vypočítané/v minulosti obvyklé alokace, 
      - fakulta by mohla  získat 12,5 - 14 mil. Kč, 
      - požadovaný rozpočet na jednu aplikaci by měl být cca kolem 1 mil. Kč, 
      - v případě, že projekt nezíská grantovou podporu, potom členové kolegia děkana souhlasí s převodem 

doktorandů na projekty grantově úspěšné  s ohledem k tématické kompatibilitě,  
      - nejméně 60% osobních nákladů grantového projektu musí jít na doktorská stipendia (členové KD 

souhlasí, aby byla diferencovaná), 
      - fakulta má celkem 136 doktorandů a měla by nárok až na 37 tis. Kč na doktoranda. 
      - rozdělení nákladů na projekt: 
        - 70% na mzdy a stipendia (30% na diferencovaná stipendia: prémiová a kompenzační), 
        - 20% na režii fakulty, 
        - 10% pro potřebu katedry. 
      - z prostředků na týmové projekty nesmí být hrazeno pohoštění, cestovní náklady pracovníka na OON 

(v rozpočtu fakulty budou tyto náklady řešeny), 
      - termín pro kontrolu aplikací (J. Bohatá/A. Kamišová): středa 27. ledna 2010; elektronické verze 

aplikací týmových projektů zasílat souběžně J. Bohaté a V. Hypšovi); děkan bude podepisovat aplikace 
v pátek 29. ledna 2010; následně J. Bohatá ve spolupráci s oddělením v+v rektorátu zaregistruje 
jednotlivé týmové projekty na internetovém rozhraní,   

      - každá katedra může podat nejvíce 3 projekty (doporučovány jsou mezikatedrální/mezioborové 
překryvy), 

      - rozpočet projektů (grantů) je nastaven dle počtu doktorandů, kteří se na něm budou podílet, 
      - personální změny v zastoupení doktorandů budou řešeny vždy písemnou aktualizací/žádostí o povolení 

změny), 
      - M. Šimek upozornil na správné vyplňování přihlášky projektu (je nutné použít přesné názvy oborů), 
  - rozpočet projektu na další roky by měl být stejný (bude tolerovaná odchylka o 5-10%), 
        - formuláře pro přihlášení projektu jsou k dispozici na webu, 
        - žádost o přihlášku projektu (část „B“) může být napsaná i v angličtině, 
        - akademický pracovník uvedený v projektu jako hlavní řešitel musí být zároveň i školitelem alespoň 
          jednoho doktoranda zařazeného do projektového týmu,  
        - akademický pracovník, který pracuje na projektu musí být zaměstnancem fakulty a může mít úvazek  

                         na projektu až 10%). 
 
@ Různé  

• L. Grubhoffer vyzval přítomné členy kolegia k důslednosti a nekompromisnosti při odevzdávání 
studentských diplomových prací (je nutné dodržovat termíny pro odevzdávání diplomových prací), děkan 



apeloval na vedoucí kateder, aby byli velmi kritičtí k bakalářským/magisterským pracím, pokud je studenti 
předkládají v hanebné podobě obsahové i formální. Hrozí-li dokonce fakultě ostuda, potom by takovou 
práci měl její autor/autorka stáhnout resp. řádně dopracovat a předložit k obhajobě v dalším možném 
termínu. 

• A. Kamišová informovala, že bude méně peněz na provoz kateder. 
• A. Kamišová informovala, že výjezdy studentů budou hrazeny výlučně z GAJU a vysoutěžených týmových 

projektů. 
• L. Grubhoffer upozornil v souvislosti s obecným nedostatkem mzdových prostředků na potřebu/nutnost 

revidovat/upravit úvazky na fakultě tak, aby součet souběžných úvazků nepřekračoval 1,3. Takové změny 
lze dělat jen na základě dobrovolného rozhodnutí pracovníků. Je to jedna z omezených možností, jak lze 
uvolnit potřebné úvazky či alespoň jejich zlomky pro personální rozvoj fakulty/příslušné katedry/ústavu. 

• L. Grubhoffer připomněl, že na jaře 2010 posílí fakultu na základě výběrového řízení dvojice mladých 
perspektivních vědeckých pracovníků A. Krejčí a A. Bruce z Cambridge University;  posílí katedru 
molekulární biologie a sídlit budou v laboratoří po S. a L. Trantírkových v Blažkově pavilonu. 

• Š. Klementová upozornila, že se dne 22.1.2010 uskuteční Den otevřených dveří. 
• L. Dostálek informoval o podávání žádostí o akreditace (budou se podávat žádosti na obory: navazující 

magisterské studium ´Aplikovaná měřicí a výpočetní technika´; navazující magisterské studium 
´Aplikovaná informatika´; dvouoborové studium ´Informatika – archivnictví´; ´Medicínská informatika´ a 
´Informatika pro vzdělávání´ – ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v oblasti didaktiky, pedagogiky a 
psychologie). 

• L. Dostálek nabídl možnost zadávat kurzy pomocí programu MOODLE (pracovníci Ústavu aplikované 
informatiky už tento program pro vypisování kurzů využívají). 

• L. Dostálek upozornil, že v počítačové učebně na ÚMBRu jsou již zastaralé počítače, což komplikuje výuku 
a nutí hledat urychlené řešení. Upozornil, že by bylo potřeba každý rok obnovit alespoň jednu počítačovou 
učebnu (ÚAI by potřeboval nakoupit 20 počítačů za asi 30 tis. Kč). Vedení fakulty a KD si uvědomují 
vážnost situace a jsou připraveni pro její řešení učinit maximum. Ostatně už v závěru debaty bylo navrženo, 
kde a jak fakulta první potřebné prostředky na takovou učebnu získá. 

• L. Dostálek informoval, že na kurz CISCO Akademie chodí 10 lidí a vyučuje se asi 4 hodiny týdně. 
• J. Bříza požádal přítomné členy kolegia o schválení sylabu pro kurz „Genetická toxikologie“ (sylabus byl 

KD schválen). 
 

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