
 

Zápis č. 1/13 

Zápis z kolegia děkana ze dne 18. března 2013 

 

Přítomni (bez titulů): J. Bříza, A. Bruce, R. Fuchs, T. Hájek, V. Hypša, A. Kamišová, J. 

Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, J. Kopecký, P. Kos, A. Krejčí Bruce, V. Křivan, J. Lepš, 

M. Předota, H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, F. Vácha, R. Vohnout. 

 

Omluveni (bez titulů): L. Dostálek, I. Šauman.    

 

Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha. 

 

 

Sdělení děkana  

 

 F. Vácha upozornil, že se koná na PřF málo schůzek kolegia děkana. KD se bude konat 

zhruba jednou za 2 měsíce.  

 F. Vácha informoval o stavu financí pro GAJU granty.   

 F. Vácha informoval o průběhu SHP. Nejlépe hodnocení přednášející budou odměněni. 

 F. Vácha upozornil na chybějící systém pro odměnění externích vyučujících. 

 F. Vácha informoval o návrhu vedoucích kateder a ústavů PřF na nákup laboratorního 

vybavení: 

- KME (J. Kopecký): souhlasí s vybavením nové budovy PřF pro katedru KME tak jak 

je navrženo. Bude potřeba nakoupit ještě jeden přístroj pro KME. 

- KEBR/KGN (T. Hájek/J. Bříza): úpravné stavební práce GMO skleníku a jeho 

dovybavení. 

- KBO (J. Lepš/J. Kaštovský): sušárna na biomasu (bude placeno z FRIMu), přístroj na 

měření světla (záření a intenzita světla), kamera na mikroskop, velká lupa s výkyvným 

ramenem (pro pracovníky u herbářů), neinverzní objektiv. 

- UFY (M. Předota): většina fyzikálních laboratoří je již vybavena. Bude potřeba 

dovybavit laboratoř elektrotechniky a automatizace, je potřeba nakoupit plazmatické 

zařízení pro doc. Straňáka. Plánuje se stěhování laboratoře prof. Polívky z Nových 

Hradů do ČB. 

- KZO (R. Fuchs): terénní auto na Novou Guineu (Toyota Landcruiser), přístroj pro 

sekvenaci, kamera na binokulární mikroskop, software pro zpracování analýzy hlasů 

(využití společně s UFY). 

- KMB (A. Bruce/A. Krejčí): konfokální mikroskop (mikroskop by využily také 

katedry: KPA, KFZ, KME a KGN). 

- KPA (V. Hypša): přístroj PIPIN (přístroj by využily také: KZO a KBO),  inkubátor 

pro borelie (laboratoř prof. Grubhoffera), biodokumentační systém (laboratoř prof. 

Scholze). 

- UCH (Š. Klementová): magnetická míchačka (z katedrových peněz), zprovoznění 

systému HPLC (z katedrových peněz), Speedwack (přístroj pro hmotnostní 

spektrometrii). 

- KBE (H. Šantrůčková): mikroskop, klimabox, přestavba kuchyňky na seminární 

místnost (společně s KEBR). 



- Polárníci a archeobotanici: vybavení molekulárně-biologické laboratoře (LAPE) – je 

potřeba ještě projednat s pracovníky LAPE. 

- UAI (R. Vohnout): letos nebudou žádné RVO peníze využívat. 

- OJZ (P. Kos): vybudování studovny pro studenty. 

 

- Návrh nákupů (RVO peníze): 

a) inovace a dovybavení GMO skleníku; 

b) vybavení laboratoře elektrotechniky a automatizace; 

c) konfokální mikroskop; 

d) přístroj PIPIN; 

e) přístroj Speedwack; 

f) terénní auto Toyota Landcruiser. 

 

Návrh nákupů byl KD schválen. 

 

 F. Vácha upozornil, že RVO peníze se musí rozdělit: ¾ na platy a zbytek pro potřeby 

katedry/ústavu. 

 F. Vácha navrhl, aby kurzy angličtiny byly povinné pro studenty, kteří neumí anglicky. 

    
 

Sdělení tajemnice 

 

        A. Kamišová upozornila, že na veškeré vybavení je potřeba udělat výběrové řízení. 

 A. Kamišová informovala, že katedry dostanou přiděleno stejně RVO prostředků jako 

loni. Vybavení, které bude nad rámec RVO prostředků si budou katedry/ústavy financovat 

z vlastních zdrojů. 

 

 

Sdělení proděkana pro vědu 

 

 M. Předota  informoval o výsledku zpracování RVO bodů, které příslušný pracovník 

katedry/ústavu vygeneroval. V případě zájmu je možné výsledky zaslat vedoucím kateder. 

 M. Předota upozornil, že dle smlouvy přechází 43% RVO bodů z ÚFB na PřF.  

 

 

 

Sdělení proděkana pro vnější vztahy a propagaci 

 

 V. Hypša informoval o novém vizuálním stylu univerzity/PřF. Hlavičkové papíry, nová 

loga a nové písmo Clara je možné stáhnout na webových stránkách PřF. 

 V. Hypša upozornil, že není dovoleno na hlavičkových papírech nadále používat pečeť 

univerzity. Pečeť smí používat jen rektor. 



  
 

   



Sdělení proděkanky pro doktorské studium 

 

 M. Šmilauerová informovala o průběhu kontroly doktorských prací. 

 M. Šmilauerová informovala, že dle kontroly bychom měli mít vymezeno, které kurzy 

jsou bakalářské, magisterské a doktorské.  

 M. Šmilauerová upozornila na nízký počet pokročilých kurzů pro doktorandy. 

 M. Šmilauerová upozornila, že fakulta bude podporovat pouze jednoho zahraničního 

oponenta. Pokud bude zahraničních oponentů více, bude si je hradit každá katedra/ústav 

ze svých zdrojů. 

 M. Šmilauerová informovala o průběhu přijímacích zkoušek do magisterského studia. 

 

 

 

Sdělení proděkanky pro studium 

 

       Š. Klementová upozornila na nutnost aktualizace doktorských kurzů. 

       Š. Klementová informovala o kurzech a zkouškách z angličtiny. 

  
 

Různé 

 V. Křivan upozornil na problémy s výukou magisterského oboru učitelství matematiky 

pro střední školy (výuku chce převzít zpět Pedagogická fakulta). Vyskytl se problém 

s výukou předmětu didaktika a psychologie. Ostatní předměty je PřF schopna vyučovat 

bez účasti PF.  

 M. Předota informoval, že za UFY jsou schopni si didaktiku vyučovat sami bez účasti PF. 

       P. Kos informoval o průběhu zkoušek z angličtiny. 
 

 

 

 

Termín příštího kolegia bude upřesněn. 

 

Zapsala: Hana Sýkorová                                                    Ověřil a doplnil: František Vácha 


