
Zápis č. 2/10 
Zápis z rozšířeného kolegia děkana ze dne 20. května 2010 

 
Přítomni (bez titulů): J. Bříza, L. Dostálek, R. Fuchs, L. Grubhoffer, V. Hypša, Š. Klementová, 
D. Kodrík, P. Kos, V. Křivan, H. Landová, J. Lepš, P. Nguyen, M. Předota , V. Smýkal, J. 
Šantrůček, H. Šantrůčková, I. Šauman, M. Šimek, P. Šmilauer, M. Šmilauerová, R. Tropek, F. 
Vácha. 
 
Omluveni (bez titulů): A. Kamišová, J. Kopecký, J. Lukeš.    
 
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer. 
V úvodu představil děkan L. Grubhoffer nové pracovníky katedry molekulární biologie Dr. A. 
Krejčí a Dr. A. Bruce z Cambridge, kteří od 1.5.2010 nastoupili na základě výběrového řízení 
na pozice uvolněné S. a L. Trantírkovými.   
 
Sdělení děkana  
 
 L. Grubhoffer informoval o důležitých akcích, které proběhly od posledního kolegia     
 děkana: 
 - 21.1.2010 – kolegium děkana PřF 
 -  2.2.2010 – Cena MERCK v oboru analytické chemie (K. Diáková obdržela zvláštní                               
    cenu poroty) 
 -   3.2.2010 – konference Environmentální archeologie (organizoval J. Beneš) 
 - 12.2.2010 – tisková konference k novým studijním oborům pro akademický rok  
    2010-2011 
 - 17.2.2010 – schůzka s ministryní školství M. Kopicovou ohledně přípravy učitelů a       
    státních srovnávacích maturit 
 -   5.3.2010 – promoce v KD Slavie 
 -   8.4.2010 – zasedání Vědecké rady PřF (úspěšné habilitační řízení M. 
    Šmilauerové a profesorské jmenovací řízení D. Kodríka) 

- 9.4.2010 – 1. videokonference s Armstrong Atlantic State University, Savannah,                                      
   Georgia, USA v posluchárně P1 FF JU 

 - 14.4.2010 – schůze Akademického senátu PřF JU (na schůzi byl schválen rozpočet PřF  
   na rok 2010) 

 - 20.4.2010 – zasedání kolegia rektora JU 
 - duben 2010 – proběhly dva Botanické víkendy a Víkend s bílou biologií 
 - 23.4.2010 – klub děkanů PřF v Českých Budějovicích 
 - 27.4.2010 – udělení Ceny Scopusu za publikaci O. Hajduškovi 
 - 29.4.2010 – udělení Ceny rektora O. Hajduškovi (při zasedání VR JU) 
 - 29.4.2010 – zasedání Vědecké rady JU 

-11.5.2010 - udělení čestného doktorátu v prostorách českobudějovické radnice (prof.    
  Ayala z University of California, Irvine) 
- 13.5.2010 – udělení stipendia L´Oréal – Dr. A. Krejčí se dostala do užšího finále   
soutěže 
- 15.5.2010 – obhajoby studentských prací SOČ v rámci přijímacího řízení pro 
akademický rok 2010-2011 

  



Sdělení proděkanky pro studium: 
 
      • Š. Klementová upozornila všechny tvůrce akreditačních a reakreditačních přihlášek, že 

nové akreditační jakož i reakreditační žádosti musí projít kontrolou studijního 
oddělení. 

       • Š. Klementová informovala o počtu přihlášek na PřF pro akademický rok 2010-2011:  
         - celkem přišlo 874 přihlášek, což je asi o 80 přihlášek méně než loni 
   

Obor Počet přihlášek 
Biologické obory 407 
Aplikovaná informatika 194 
Chemie 82 
Matematika 25 
Biologie pro vzdělávání 63 
Péče o životní prostředí 70 

                     
      • Š. Klementová informovala, že FF JU získala akreditaci pro bakalářský obor Angličtina 

pro vzdělávání (FF nabídla PřF 20 volných míst, pro studenty se zájmem o kombinaci 
Biologie-Angličtina – 15 míst a Chemie-Angličtina – 5 míst). 

      •  Š. Klementová informovala, že dne 15.5.2010 proběhly obhajoby studentských prací 
SOČ (z 25 prací bylo vybráno 23 a 2 práce komise nedoporučila k přijetí). 

 
 
Sdělení proděkana pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy 
 
      • V. Hypša informoval o vydání nových fakultních brožur v angličtině propagujících 

zejména doktorské studijní obory resp. výzkumné aktivity fakulty (jsou k dispozici u E. 
Kalmíkové). 

      • V. Hypša informoval o průběhu Víkendů pro středoškolské učitele a jiných akcích, 
které se konaly v průběhu března – května 2010 (proběhly 3 Víkendy pro středoškolské 
učitele:   Laboratorní víkend, Jarní botanický víkend v Harrachově, Ornito-
entomologický víkend v Doksech. Dále proběhl blok 26 přednášek na gymnáziích v 
ČR a jarní soustředění Biologické olympiády na Dřípatce u Prachatic). 

      • V. Hypša informoval o úspěšném projektu na koordinátora v přírodovědných oborech 
(spolupráce PřF a plzeňské Techmánie). 

      • V. Hypša informoval o programu ERASMUS (Národní agentura pro mobility Erasmus 
schválila místo 30 měsíců na pracovní stáže studentů pouze 18 měsíců, situace bude 
řešena výběrovým řízením. Studenti byli požádáni o motivační dopisy). 

      • V. Hypša informoval o týmových projektech GAJU (v červnu bude vypsáno nové kolo 
soutěže o individuální projekty GAJU na rok 2011). 

 
 
 
 
 
 



Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů 
 
      • F. Vácha informoval o projektu VaVpI prioritní osa 4 (výstavba nové budovy PřF). 
      • F. Vácha informoval, že koncem roku 2010 proběhne výměna oken a zateplení budovy 

"A". 
      • F. Vácha informoval o uvažované delimitaci  „fotosyntetické“ části Ústavu fyzikální 

biologie (T. Polívka a spol.) k PřF JU a „biotechnologické“ části (D. Štys) k FROV.  
 
 
Sdělení proděkana pro doktorské studium 
 
     • M. Šimek informoval o počtu doktorandů na PřF: 
  - celkem 182 doktorandů 
  - 142 doktorandů má udělené stipendium 
  -   40 doktorandů přerušilo studium 
     • M. Šimek informoval o počtu rigorózních řízení na PřF (od začátku tohoto roku již 9  
 proběhlo a 9 se připravuje). 
     • M. Šimek vyzval přítomné členy kolegia k odevzdání grantových i spoluřešitelských 

smluv a návrhů na oddělení vědy a výzkumu PřF ke kontrole. 
     • M. Šimek informoval o počtech projektových návrhů PřF: 
  - 31 GAČR (10 nových) 
  - 13 GAJU  
  - 12 týmových grantů. 
     • M. Šimek informoval o časové naléhavosti/termíny expirací akreditací na PřF: 

- Fyziologie a vývojová biologie - doktorský obor (do 1.8.2011) - nutné podat            
   novou žádost o udělení akreditace do února 2011 

  - habilitační řízení Molekulární a buněčná biologie (do 10.3.2012) 
   - tříleté doktorské obory (do 31.10.2011) - neplánuje se jejich prodloužení 
  - habilitační a jmenovací řízení (do 31.10.2011) – bude potřeba podat nové       
     žádosti o udělení akreditací nejpozději do března 2011. 
 
 
Různé  
 

• H. Landová informovala o provozu Akademické knihovny a vyzvala přítomné členy 
kolegia k podávání návrhů na nákup knih a učebnic. 

• L. Grubhoffer informoval o vědeckých a publikačních úspěších pracovníků PřF (J. 
Robovský - objev nového druhu nosorožce, O. Hajdušek – objev nového klíštěcího 
feritinu 2., V. Novotný - další příspěvek k populacím hmyzích druhů na Papui Nové 
Guinei, A. Krejčí – účast ve finále o stipendium L´Oréal, A. Zíková - získala stipendium 
EMBO pro mladé vědecké pracovníky). 

• L. Grubhoffer upozornil na problematiku zaměstnaneckých úvazků (AV/PřF) mimo jiné 
také v souvislosti s podáváním žádostí o akreditace nových studijních oborů a 
v souvislosti s blížícím se ukončením výzkumného záměru (prosinec 2011). 

• L. Grubhoffer informoval o schválení všech navrhovaných sylabů kurzů členy kolegia 
(Terénní kurz bryologie, Laboratorní cvičení z organické chemie, genetický kurz).  



 
 
 
 
Termín příštího kolegia bude upřesněn. 
 
 
Zapsala: Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer 
 
 
Dodatečné sdělení mimo program kolegia:  
 

Upozornění pro všechny zaměstnance PřF, kteří používají služební/soukromé vozidlo 
pro pracovní účely: je nutné, aby měli všichni zaměstnanci fakulty uzavřené pojištění 
„Na úhradu škod spojených s výkonem povolání“.  
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