
Zápis ze schůze KBE konané 2. června 2020 
 

1. Info vedoucího katedry o rozpočtu katedry + RVO 

2. Info z kolegia děkanky: 

- Fakulta má nasmlouvanou firmu, která dělá pro její zaměstnance testy na Covid-19 

(pro zahr. cesty apod.) 

- V zasedací místnosti na děkanátu a posluchárnách v C1 a B1 bude instalováno 

zařízení na telekonference 

- Hodnotící komise M17+ by měla hodnotit fakultu v listopadu 

- Info o pravidlech pro podporu rodičů s dětmi do 3 let (jeslovné při nástupu do práce, 

bližší informace a žádosti u p. Francové mfrancova00@prf.jcu.cz)  

- Na koleji K5 má PřF k dispozici tři hostovské pokoje, které můžou byt využity pro 

ubytování hostů; rezervace přes sl. Sýkorovou 

- Plánuje se inovace fakultní webové stránky s nabídkami témat kvalifikačních prací, 

katedra zašle soupis témat diplomových prací platných pro akademický rok 

2020/2021 ve struktuře název - charakteristika ve dvou větách - odkaz na detailní 

infomace na webu katedry - soubor hashtagů chrakterizujících téma (seznam 

povolených hashtagů obdržíme do poloviny června) = témata zaslat J. Vrbové do 26. 

6.; pak budou předány studijnímu proděkanovi, který je zveřejní 

- Proplácení výuky vykonávané katedrovými doktorandy (nad 42 hod.), bude 

propláceno s katedrových peněz 

- Je vysoutěžená firma, která navrhla jednotný vizuál a strukturu webových stránek na 

univerzitní, fakultní až katedrové úrovni – prozatím udržíme aktualizaci stávající KBE 

(osobní kontakty, semináře, publikace), jinak počkáme na konkrétní strukturu návrhu. 

- Přes prázdniny by měla proběhnout rekonstrukce vstupní haly Blažkova pavilonu a 

molekulární laborky BB260 

3. Bakalářské obhajoby se na katedře budou konat 13. července (pondělí), přihlášeno je 

7 studentů; magisterské obhajoby budou 14. července (5 studentu), státnice 15. 

července 6 studentů); 10. 6. budou doktorské státnice Ecosytem Biology (4 studenti); 

seminář doktorandů, kteří ještě letos neprezentovali (D. Öztürk, N. Osafo), bude 11.6. 

– nutno pozvat i členy OR a specialisty z HBÚ 

4. Info o připravované akreditaci oboru Geografie  

5. I do budoucna se počítá s prezentací grantových projektů řešených členy katedry na 

katedrovém semináři – na ZS naplánujeme především nové začínající projekty a 

odložené hosty z LS. 
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