
Zápis č. 1/11 

Zápis z kolegia děkana ze dne 3. března 2011 

 

Přítomni (bez titulů): L. Berec, J. Bříza, O. Ditrich, L. Dostálek, J. Elster, R. Fuchs, L. 

Grubhoffer, V. Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. 

Kos, J. Lepš, J. Lukeš, P. Nguyen, M. Předota , J. Šantrůček, H. Šantrůčková,  M. Šimek, F. 

Vácha. 

 

Omluveni (bez titulů): V. Křivan.    

 

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan L. Grubhoffer. 

V úvodu přivítal děkan L. Grubhoffer hosty doc. O. Ditricha a doc. J. Elstera.    

 

Sdělení děkana  

 

 L. Grubhoffer informoval o nastávajících důležitých akcích: 

 -17.3.2011 – Vědecká rada PřF (na programu mj. habilitace Dr. Kaštovského a 

   profesorské řízení doc. Vrby) 

 -31.3.2011 – koncert ŠUKASu v Blažkově pavilonu 

 -28. a 29.4.2011 – kurz „Methods of Functional Genomics II“ – za účasti přednášejících 

  z EMBL, Heidelberg 

 -5. a 6.5.2011 – konference bioinformatiky (při evropské skupině ELIXIR) v Nových 

              Hradech (za PřF v organizačním výboru R. Vohnout, M. Oborník, R. Ettrich) 

 

 

 

  

Sdělení tajemnice: 

        A. Kamišová informovala o čerpání rozpočtu v roce 2010. 

        A. Kamišová informovala o počtech zaměstnanců PřF 

- PřF má celkem 330 zaměstnanců (z toho 97 osob má 100 % úvazek a 233 má 

      pouze částečný úvazek). 

        A. Kamišová upozornila, že na dotaci na oběd v menze mají nárok pouze zaměstnanci, 

 kteří mají na PřF úvazek nejméně na 3 hodiny. 

        A. Kamišová upozornila, že podle nového nařízení ministerstva je nutné v GAJU 

rozpočtech rozlišovat kompenzační a prémiová stipendia. 

  A. Kamišová informovala o systému pojištění studentů (je možné také pojistit studenty, 

kteří pojedou do zahraničí – bližší informace o pojištění studentů podá I. Martínková). 

   

 

 

 

 

 

 

 



Sdělení proděkana pro rozvoj nebiologických oborů 

 

       F. Vácha informoval o výzvě k projektu 2.2 Inovace studijních programů (rektorát již 

vydal 2 výzvy: pro přírodovědné a pro humanitní obory). 

 za PřF jsou připraveny 3 projekty k podání na rektorát:  

 Inovace biologických oborů  (prof. Hypša) 

 Inovace nebiologických oborů (Dr. Předota) 

 Cizojazyčná výuka (doc. Klementová) 

 - před podáním návrhu projektu na rektorát je nutné dodat návrh ke kontrole E. 

Kalmíkové nebo L. Ungrové (tel. linka: 5563 nebo 5562).  

 F. Vácha informoval o projektu VaVpI (stavba nové budovy PřF by měla začít v létě 2011 

a bude dokončena v polovině roku 2013). 

       F. Vácha informoval o výběru kandidátů pro ustavení nové Vědecké rady JU a Vědecké 

rady PřF. 

       F. Vácha informoval o složení vedení PřF. 

 

 

Sdělení proděkanky pro studium: 

 

       Š. Klementová informovala o průběhu státních zkoušek v zimním semestru (ze 42 

studentů neuspělo 14). 

       Š. Klementová upozornila, že do 15.12. je možné odevzdávat studentské práce. 

       Š. Klementová informovala o počtu přihlášek ke studiu na PřF (k 3/3 jich bylo celkem 

189). 




Sdělení proděkana pro doktorské studium 

 

 M. Šimek informoval o kontrole doktorských programů z akademické komise.   

 M. Šimek informoval o úspěšnosti doktorských absolventů. 

 M. Šimek upozornil, že do 8.3.2011 mohou zasílat J. Meinelové doplněné akreditační 

žádosti. 

 

 

Různé 

 

 L. Grubhoffer informoval o nových publikacích pracovníků fakulty (prof. Prachovi vyšel 

článek prestižním časopise Trends in Ecology and Evolution). 

 L. Grubhoffer informoval o udělení Ceny rektora (práce J. Janouškovce et al z PřF JU a 

V. Tóthové ze ZSF JU). 

 L. Grubhoffer informoval o návrhu zákona o vysokých školách (návrh byl elektronicky 

rozeslán členům kolegia děkana), připomínky je možné zasílat do 15.března 2011. 

 L. Grubhoffer informoval o schválených sylabech kurzů:  

 Genetika a cytogenetika člověka – Mgr. Scheinost,  

 Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice – Mgr. 

Koutecký,  



 Technika a didaktika školních pokusů II – Dr. Chrastný,  

 Metody mikrobiální molekulární ekologie – Dr. Bárta,  

 Pokročilé metody molekulární biologie – Dr. Doležel,  

 Základní principy farmakodynamických a farmakokinetických účinků 

léčiv – MUDr. Klíma,  

 Molekulární metody v zoologii – Dr. Říčan,  

 Základy ekologické metodologie – Mgr. Poláková.   

 M. Předota informoval o rozšíření fakultního klastru Hermes (do místnosti, kde je klastr 

umístěn bude potřeba nainstalovat další klimatizaci). 

 J. Elster a O. Ditrich informovali o polárním projektu na norském Svalbardu.  
 

 
 

 

Termín příštího kolegia bude upřesněn. 

 

 

Zapsala: Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: Libor Grubhoffer 
   


