
Zápis ze schůze KBE konané 6. února 2020 
 

Informace z kolegia: 

1. Oficiální anglická zkratka fakulty je FSci USB; 

Do schválení letošního rozpočtu je možné čerpat finance do výše 25% rozpočtu příslušné akce; 

Do 28. 2. je potřeba uklidit chodby v suterénu, pokud by tam měl někdo něco dlouhodobě 

uskladněné; 

V období rizika koronaviru bude úklidová služba používat vice dezinfekce; 

Pokud je u cestovného příkazu uvedené, že je část nákladů čerpána z jiných zdrojů, je potřeba to i 

doložit potvrzením od dané organizace; 

Pokud by měl někdo požadavky na větší počet propagačních předmětu PřF, má to dát vědět co 

nejdřív P. Veselému – novému proděkanovi pro vnější vztahy. 

2. Nové opatření děkanky č. D95 vyžaduje před podáním schválení každého projektu (i 

spoluřešitelského) podepsané vedoucím KBE na příslušném formuláři (v příloze zápisu); 

Státnice v LS se budou konat 25.–29. 5. 2020 (v opatření děkana o organizaci akademického roku 

je chybné datum); 

18. a 24. 2. se budou konat na katedře přijímačky do doktorského studia, máme 5 uchazečů; 

Info o reformě výuky angličtiny. 

Info o strategických plánech fakulty ohledně výzvy JU v rámci OP VVV na zahraniční postdoky od 

ledna 2020. Pro PřF budou k dispozici dva dvouleté a jeden roční pobyt; po předběžném 

průzkumu vhodných kandidátů navrhne KBE 1 kvalitního perspektivního uchazeče na posílení 

hydrobiologie (D. Boukal předá zdůvodnění doc Předotovi  do 18. února). 

Do 30. 4. je možné podávat návrhy na Cenu Vojtěch Jarošíka (studentský prvoautorský článek); 

zatím návrhy na Vojtu Koláře a Jirku Tůmu. 

3. Do konce února je potřeba nahlásit požadavky na investice (s 20% spoluúčastí katedry) – případné 

požadavky KBE nutno shromáždit do 26. 2. 

Existuje Fond strategických priorit JU zaměřený na rozvoj oblasti vzdělávání nebo tvůrčí činnosti, 

která s ním bezprostředně souvisí (vč. investic) – případné požadavky/projekty je potřeba zaslat 

proděkanu Váchovi do 19. 2. 

4. Mezinárodní hodnocení JU M17+: 

Za JU musí být kompletní do konce března – postupně se vykazují aktivity do tzv. pilířů 3–5, bude 

nutno pružně reagovat na požadavky vedení. 

Pro mezinárodní hodnotitele musíme mít funkční veškeré informace na internetu v agličtině, 

včetně webu KBE do 31. 3. – správu převzal P. Čapek. 

5. Webové stránky katedry se zlepšují; je potřela dokončit anglické překlady (vč. informací pro 

studenty), průběžně aktulizovat projekty (vč. přesunutí ukončených do „archivu projektů“), 

zkontrolovat a případně doplnit publikace za loňský rok (každý si je může po přinášení vkládat 

sám, nebo přes J. Vrbovou). 


