
Zápis ze schůze KBE konané 18. října 2019 

 

1. Přivítání nových (M. Koblížek) a staronových členů katedry (P. Čapek). 

2. Informace vedoucího katedry z kolegia děkana: 

- JU získala ocenění HR Award; 13. 11. odpoledne slavnostní seminář v Clarionu 

- Reorganizace projektového oddělení PřF – náměty na činnosti, které by mělo oddělení 

zajišťovat, je možné zasílat vedoucímu katedry do 31. 10. 

- V prosinci proběhnou volby do akademického senátu; promyslet možné nominace, 

zejména studentů (ideálně začínající doktorandi KBE). 

- Pokud jsou státnicové komise a komise pro obhajoby Bc. a Mgr. prací zveřejněné na 

webových stránkách, je to v rozporu s legislativou na ochranu osobních údajů, protože 

obsahují jména studentů. 

- Katedra bude žádat (v souladu s pokyny tajemnice fakulty) o převedení části 

katedrových a RVO peněz do příštího roku. 

- Upozornění na nutnost dočerpat dovolenou, zejména z končících grantů, a to do konce 

kalendářního roku. 

- Připravuje se natáčení krátkých propagačních videí za každý obor studia; náměty na 

to, co by mohl shot obsahovat, předat vedoucímu katedry.  

- Čeká se na výsledky personálního auditu PřF, ale už teď je zřejmé, že KBE má hodně 

lidí na grantech; v rozporu s požadavky na akademické pracovníky docházelo 

k obsazování řady míst bez konkurzního řízení; KBE je celkově přeprojektovaná. Po 

vyhlášení letošních výsledků GAČR se doporučuje zvážit, zda je žádoucí podávat 

nové projekty a jaké by mělo být jejich zaměření; prioritou by měla být větší integrace 

aktivit a týmů. 

3. Upozornění na ukončené SHP za LS, vyučující by si měli prostudovat připomínky. 

4. Semináře: chybí vzájemné povědomí o projektech, které se řeší na katedře, proto by 

bylo dobré od LS zařadit postupně do programu katedrových seminářů i prezentace 

projektů – představením cílů a hypotéz (začínající projekty), předběžných výsledků či 

hlavních výstupů (končící či ukončené projekty); jako první bude 12. 12. o svém 

projektu prezentovat Anne Daebeler. 

5. Webové stránky KBE: apel na řešitele projektů na zaslání anglických anotací Michalu 

Šorfovi; dojde k přehlednější úpravě „lidí na kateře“ – nutno průběžně aktualizovat 

(neuvádět všechny krátkodobé úvazky na technických pozicích).   



6. Doktorandská konference se bude konat 27.–28. ledna 2020 opět ve Vodňanech 

(MEVPIS). 


