
Zápis ze schůze Katedry biologie ekosystémů PřF JU

Datum konání: 19. 3. 2009
Program jednání:

1. Vedoucí katedry předložila ke schválení interní pravidla, kterými by se měla řídit 

katedra při vyřizování žádostí studentů o přidělení peněz z delegačního fondu. 

Závěrečná upravená verze (po zapracování připomínek přítomných členů), je uvedena 

jako příloha zápisu.

2. Žádosti o investice s uvedením druhu investice, ceny, dodavatele a roku pořízení, je 

potřeba zaslat do konce března vedoucí katedry.

3. Finanční požadavky na kurzy, které poběží v letošním kalendářním roce, včetně 

financí na externisty, kteří pomáhají se zajišťováním kurzů, pošlete do konce března J. 

Vrbové. 

4. Taktéž je potřeba nahlásit požadavky na zakoupení PC. Žádat by měli především ti, 

kteří ho nedostali v posledních dvou letech. Licence Statistiky bude obnovena od 

konce března, instalační CD bude na sekretariátu katedry.

5. Info vedoucí katedry o rozdělení peněz ze Záměru.

6. Info z Kolegia děkana:

zakládá se Rybářská fakulta; zakládá se Škola doktorských studií; na žádost studentů 

budou k bakalářským státnicím předem připraveny otázky (25-30), které si budou 

studenti u státnic losovat. 

7. Podle nového nařízení děkana se opět mění požadavky na bakalářské diplomové 

práce, viz 

http://www.prf.jcu.cz/files/rozhodnuti_dekana_a_prodekanu/organizace_studia.pdf

Diskuse přítomných členů katedry (Kaňa, Šmilauer, Vrba, Hais) k bakalářským 

pracím na katedře vedla k závěru, že:

Katedra podporuje rešeršní práce. V případě experimentální práce bude větší podíl 

(70%) hodnocení práce tvořit hodnocení rešeršní části. Studenti oboru PŽP budou i 

nadále odevzdávat bakalářskou práci ve formě projektu. Už na formuláři zadávacího 

protokolu by se mělo uvádět, zda jde o práci rešeršní, experimentální či projekt.

8. Různé

http://www.prf.jcu.cz/files/rozhodnuti_dekana_a_prodekanu/organizace_studia.pdf


příloha

Návrh pravidel na rozdělování delegačního fondu na KBE:

1. Příspěvek lze poskytnout 

1.1. studentům doktorského a magisterského stupně na:
a) aktivní účast na mezinárodní konferenci – v maximální výši 70 % celkových nákladů 

na studentské vložné, přiměřené ubytování a cestu;
b) cestu v rámci programu ERASMUS – pouze do „drahých“ zemí, kde příspěvek 

poskytovaný v rámci programu ERASMUS je hluboko pod skutečnými náklady na 
pobyt v dané zemi;

c) krátkodobou pracovní cestu do zahraniční laboratoře s cílem naučit se novou metodu 
či přístup, který významně zvýší kvalitu diplomantovy práce či disertace – 
v maximální výši 70 % nákladů na cestu a přiměřené ubytování;

1.2. studentům bakalářského stupně jen ve výjimečných případech a v omezené výši – 
maximálně do 30 % celkových nákladů na studentské vložné, přiměřené ubytování a 
cestu.

2. Příspěvek se poskytuje pouze studentům ve standardní době studia (2 roky magisterské, 4 
roky doktorské studium).

3. Pokud student žádá příspěvek na konferenci opakovaně, musí prokazatelně doložit, že 
výsledky presentované na předchozí konferenci byly odeslány do IF časopisu.

4. Pokud student žádá příspěvek na pobyt v rámci programu ERASMUS (ad b) musí 
k žádosti přiložit stručný popis (max. 1 strana textu) „projektu“, na němž bude v zahraničí 
pracovat, včetně hypotézy a cílů. Po návratu je povinen nejpozději v následujícím 
semestru prezentovat na katedrovém semináři.

5. Pokud student žádá příspěvek na pobyt v zahraniční laboratoři (ad c), musí k žádosti 
přiložit stručný popis (max. 1 strana textu), čím je nová metoda přínosná a jaký 
kvalitativní posun přinese jeho disertační práci. Po návratu je povinen neprodleně 
prezentovat na katedrovém semináři.

Pomocná kriteria při hodnocení žádostí:
- preference doktorandů,
- posouzení kvality konference,
- posouzení kvality příspěvku,
- posouzení celkového objemu peněz, které už student během studia z delegačního 

fondu obdržel,
- posouzení možností školitele studenta podpořit.

Návrhy na rozdělení peněz z delegačního fondu v rámci KBE připraví, na základě 
předložených žádostí studentů, komise jmenovaná vedoucí katedry a složená z garantů 
těch specializací, jejichž studenti o delegační fond žádají. 


