
 

Zápis č. 1/12 

Zápis z kolegia děkana ze dne 21. března 2012 

 

Přítomni (bez titulů): F. Babický (jen po dobu školení), V. Boušek (jen po dobu školení), J. Bříza, 

L. Berec, L. Dostálek, V. Hypša, A. Kamišová, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, J. 

Kraman (jen po dobu školení), J. Kučera, P. Nguyen, M. Předota, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, I. 

Šauman, M. Šimek, F. Vácha. 

 

Omluveni (bez titulů): R. Fuchs, J. Kaštovský, V. Křivan, J. Lepš, J. Lukeš, M. Šmilauerová.    

 

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha. 

 

V první polovině jednání provedli F. Babický z PřF a J. Kraman z EF školení o bezpečnosti práce 

přítomných vedoucích kateder a ústavů.   

 

Sdělení děkana  

 

F. Vácha informoval o důležitých akcích, které proběhly od posledního jednání kolegia 

děkana: 

 - 6. 3. 2012 - oslavy k 20. výročí JU 

 - 6. 3. 2012 – slavnostní jednání Vědecké rady JU 

 

 F. Vácha informoval o nadcházejících akcích: 

 - 17. 5. 2012 - „Open Air Festival“ PřF na Střeleckém ostrově v ČB 

 

      F. Vácha předvedl přítomným vedoucím kateder a ústavů promoční žezlo PřF. 

 F. Vácha upozornil přítomné členy kolegia děkana na nové video o PřF (video je také 

připraveno ke shlédnutí na webových stránkách PřF).  

 F. Vácha informoval o průběhu akreditačních řízení. 

 F. Vácha upozornil na úspěšný hackerský útok na poštovní server PřF studentem 

Aplikované informatiky (se studentem je zahájeno disciplinární řízení). 

 F. Vácha informoval o nástupkyni za J. Meinelovou v oddělení Vědy a výzkumu na PřF 

(na základě výběrového řízení na tuto pozici byla vybrána Mgr. M. Drábová). 

 F. Vácha informoval o tragické události studenta PřF P. Pokludy při expedici na Papui 

Nové Giunei. 

 F. Vácha informoval o jmenování M. Oborníka na post předsedy Oborové rady (místo M. 

Jindry). 

 F. Vácha informoval, že vkládání informací do databáze RIV/OBD má na starost J. 

Maxerová z katedry zoologie. 

 F. Vácha informoval, že od 1.1.2012 došlo k přestupu zaměstnanců z ÚFB Nové Hrady 

na PřF a FROV. 

 F. Vácha informoval o průběhu obhajob Ph.D. studentů na PřF. 

      F. Vácha informoval o průběhu stavby nové budovy PřF. 

      F. Vácha informoval o plánovaném zřízení laboratoře hmotnostní spektrometrie na PřF. 

      F. Vácha informoval o průběhu jednání o rekonstrukci budovy v areálu Školního 



zemědělského podniku pro pracovníky polárního projektu a archeobotaniky. 

      
 

Sdělení proděkana pro vědu 

 M. Šimek informoval o počtu grantů na PřF.  

 M. Šimek informoval o průběhu jednání Vědecké rady PřF, které proběhlo 8.3.2012.  

 M. Šimek informoval o novém řádu pro habilitační a profesorská řízení. 

 

Sdělení proděkanky pro studium: 

       Š. Klementová informovala o počtu přihlášek na PřF. 

       Š. Klementová informovala o počtech studentů podle studijních oborů. 

        

Sdělení tajemnice: 

        A. Kamišová informovala o návrhu rozpočtu PřF na rok 2012. 

 

 

Různé 

 F. Vácha informoval o schválení sylabu kurzu katedry botaniky „Vývoj mikrosatelitních 

markerů“. Návrh byl schválen.  

 
 

 

Termín příštího kolegia bude upřesněn. 

 

 

Zapsala: Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: František Vácha 


