
Zápis ze schůze Katedry biologie ekosystémů PřF JU

Datum konání: 29. 9. 2011
Program jednání:

1. Na katedru nastupují nové doktorandky: H. Fluksová (školitel J. Kopáček), S. 
Semanová (školitel (M. Šimek) a K. Janatková (školitelka H. Šantrůčková/Řeháková).

2. Připomenutí, aby byli noví studenti proškoleni na bezpečnost práce; formuláře 
v sekretariátu katedry.

3. Informace o stavbě nové budovy fakulty a změn z toho vyplývajících.
4. Informace o letošním Memoriálu M. Straškraby; přednášejícím bude B. C. Patten 

(University of Georgia), přesný termín přednášky zatím není známý. Odsouhlaseno, že 
další přednášky se budou konat v dvouletých intervalech.

5. Podle nařízení tajemnice fakulty je potřeba objednávat veškeré kancelářské potřeby a 
tonery do tiskáren výhradně přes centrálního dodavatele. Kancelářské potřeby je 
možné kupovat jedině od firmy ACTIVA. Objednávky pro celou katedru vyřizuje J. 
Vrbová. Pokud potřebujete něco zakoupit, pošlete požadavek na mailovou adresu 
jvrbov@prf.jcu.cz, a to včetně katalogového čísla produktu, který objednáváte. 
Katalog zboží najdete na adrese http://obchod.activa.cz/. 
Dohodnuto, že na katedře bude vytvořený „mezisklad“ nejčastěji žádaných 
kancelářských potřeb a přiobjednávání nových se bude vyřizovat hromadně 2-3x do 
roka, tj. objednávky můžete posílat průběžně, ale vyřizovat se budou, až se jich 
nashromáždí víc. Do 7. října je potřeba dodat seznam kancelářských věcí, které chcete 
objednat v dohledné době, a také čísla tonerů fakultních tiskáren (slouží k aktualizaci 
již vytvořeného seznamu a zařazení dalšího typu toneru se musí dát vědět na rektorát, 
aby se „updatovala“ existující smlouva). 

6.  Z iniciativy proděkanky pro doktorské studium, M. Šmilauerové, se diskutovala 
následující témata:
- Zůstává povinností doktoranda i do budoucna vypracovat do konce 1. roku studia 

rešerši? ANO, doporučuje se, pokud jde o rozsah, aby měla, v závislosti na tématu, 
aspoň 3-5 stránek a adekvátní počet citací.

- Zůstává povinností doktoranda prezentovat aspoň jednou ročně výsledky studia? 
ANO, v rámci doktorandské konference, nebo na katedrovém semináři (v případě, 
že se student nemohl zúčastnit konference).

- Zahraniční stáže doktorandů by se měly uznávat, pokud jde aspoň o 14 denní 
souvislý pobyt v zahraničí.

7. Do budoucna se předpokládá, že obor krajinná ekologie a PŽP by se vyčlenil jako 
samostatná katedra. Odpovědnou osobou za aktivity v tomto směru je M. Hais, 
vedoucí skupiny krajinné ekologie.

8. Informace o personální politice fakulty, které by měly platit od příštího roku:  
fakulta bude mít 4 typy zaměstnanců: kmenoví zaměstnanci se 100% úvazkem; klíčoví 
externisté s úvazkem do 30%; externisté zaměstnaní na OON v době, kdy jim běží 
výuka a zaměstnanci o kterých si rozhoduje katedra a placeni na přímé náklady 
katedry.
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