
Zápis z kolegia děkana konaného 20. března 2006

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

I.  Aktuální informace děkana
II. Stud. záležitosti a organizace  

1. Přijímací zkoušky 2006/7
2. Studijní plány 2006/7
3. Různé

III. Úsek informace a rozvoj  
IV. Věda a zahr. styky  

1. Výběrové řízení projektů GAČR
2. Socrates/Erasmus
3. Různé

V. Ekonomické záležitosti   
VI. Různé  

I.  Aktuální informace děkana
1. Zápis z KR – zatím není k dispozici. Dle zápisu se budou aktualizovat úkoly.

2. Webové stránky – děkan prosí o připomínkování nových webových stránek.
• Rektorátní  i  fakultní  stránky by měly být nastaveny stejně,  děkan navrhuje úpravu

grafické podoby stránek. S rektorátem projedná webmaster p. Mlích.
• P.  Mlích  vypracoval  dokument  k funkci  správce  www stránek pracoviště.  Připraví

školení pro správce stránek pracovišť.
• Děkan požádal vedoucí ústavů, aby do  30. 3. jmenovali správce stránek a odevzdali

seznam na děkanát. Správci webových stránek pracovišť pak budou uvedeni na těchto
stránkách.

3. CVT 
• Informace o přípravě CVT SU – zajištění jednotného informačního systému. Vznikne

v mnohem menším rozsahu než bylo původně plánováno.

4. Dislokační záležitosti 
• Bezručovo nám. 14 bude definitivně převedeno na SU. Vzhledem k nemoci tajemníka

ing. Svobody nebude o této problematice diskutováno.
• Děkan  žádá  vedoucí  ústavů,  aby  mu  do  29.  3. předali  definitivní  požadavky  na

dislokace.

5. Akreditační záležitosti
• ITF – návrh na Ph.D. studium, nutno urychleně připravit.
• Bude podáno odvolání v záležitosti omezení oboru Italština.

6. Projekt „Škola schopná komunikace v EU“ 
• doc. Kolář podá děkanovi písemné vyjádření o zájmu ÚCJ na spolupráci na projektu.



7. Rozpočet
• Nárůst příspěvku na studenty FPF je 6,5 % oproti minulému roku.
• Definitivní rozpočet FPF bude záviset na rozpočtu rektorátu.

8. Vznik nové fakulty 
• Zahájena jednání o vzniku přípravného výboru. 

9. Návrh na udělení stříbrné medaile SU doc. J. Štreitovi u příležitosti životního jubilea.

10. IGS SU
• Rektor  souhlasí  s návrhem  na  navýšení  počtu  členů  komise  o  1  člena  za  každou

fakultu. 

11. Projekty GAČR a EU
• Vedení fakulty požaduje, aby v návrzích byly využívány požadavky na režijní náklady.

Návrhy nutno konzultovat s tajemníkem ing. Svobodou.

II. Studijní záležitosti
1. Studijní plány 2006/07

• Apelace na ty ústavy, které neodevzdaly korektury personálního obsazení, nechť tak
učiní neprodleně.

• ÚCJ – v případě spolupráce se zahr. pedagogy je třeba sjednotit užívání titulů.
• Doc. Kolář: platí údaje uvedené v korektuře pro studijní plány.
• ÚVSRP, ÚPPV, příp.  i  jiné ústavy mají  každoročně požadavky na omezení zápisu

některých  svých  předmětů  či  bloků  pro  studenty,  kteří  nejsou  zapsáni  v jejich
kmenových  studijních  programech.  Vedení  fakulty  je  ochotno  tento  požadavek
respektovat  i  nadále,  pokud  jej  schválí  spolu  s návrhy  studijních  plánů  AS  FPF,
třebaže  není  zcela  v souladu  s kreditovým  systémem.  Požaduje  však  naopak
respektování tohoto omezení i ze strany  ústavů a pedagogů. Nelze akceptovat situaci,
kdy  studentům,  kteří  si  takové  předměty  zapsali  neoprávněně  a  byly  jim  proto
studijním oddělením, dohlížejícím na plnění schválených podmínek studia, vyškrtnuty,
bylo  umožněno  některými  pedagogy  takové  povinnosti  plnit  a  dožadovat  se
mimořádně jejich uznání.  Proděkanka žádá vedoucí  ústavů,  kterých se požadovaná
omezení týkají, aby jednak znovu zvážili omezování zápisu svých předmětů, jednak
vysvětlili  pedagogům  podstatu  věci.  Nutno  je  upozornit  rovněž  na  to,  že  nelze
provádět ze strany jejich či studentů v indexu žádné změny v záznamech provedených
děkanátem či studijním oddělením.

2. Přijímací řízení
• Podána byla předběžná informace o stavu podaných přihlášek na jednotlivé obory.

Stav zaregistrovaných  přihlášek k 17. 3. činil cca 2.600 (bez ITF).
• Vzhledem k tomu, že je patrný jistý pokles v zájmu o studium realizovaných oborů,

zvyšuje se  zájem uchazečů o školy s moderně koncipovanými programy a obory a
současně je nutno reagovat na probíhající pokles populační křivky, žádá  proděkanka
všechny vedoucí, aby se na svých ústavech vážně zamysleli nad možnostmi rozvoje
nových oborů a neprodleně zahájili případné přípravy na akreditacích.



• Proděkanka  prosí  ITF  o  sdělení  termínu  talentových  zkoušek  a  vzhledem
k dlouhodobému  onemocnění  na  studijním  oddělení  o  poskytnutí  výpomoci  pro
evidenci fotografií (cca 2 týdny před termínem talentových zkoušek).

3. KLJ, KTV
• Kabinety si  od  nynějška  budou  samy zajišťovat  naplnění  a  průběžnou  aktualizaci

svých webových stránek. Za KTV nechť RNDr. Musil  sdělí  proděkance,  kdo bude
pověřen výkonem správce. Za  Kabinet lektorských cizích jazyků nebudou vyvěšovány
centrální informace, za své stránky si  budou zodpovídat jednotlivci (mgr. Müllerová,
mgr. Reichertová, mgr. Sýkora). Pro informace o způsobu správy se mohou obrátit na
s webmastra p. Mlícha.

• Nechť  členové  KTV  a  KCJ  zprovozní  své  mailové  adresy  a  komunikují
prostřednictvím elektronické pošty. Případné dotazy adresujte na CVT.

III. Rozvoj a informace
1. Statut univerzity 

• Děkan  informoval  o  schválení  statutu  SU  ze  strany  AS.  Bude  nutno  zapracovat
připomínky MŠMT.

2. Webové stránky
Doc. Kolář – zavedení odkazu na e-learning považuje z důvodu nenaplnění za zbytečné.
Děkan – odkaz  bude zatím zrušen.  Pokud se e-learningem zabývá některý z ústavů,  bude
uvedeno na webových str. ústavu.

IV. Věda a zahraniční styky
1. Socrates/Erasmus 
Vedoucím ústavů byly rozdány podklady pro výběrové řízení na studentské mobility. Termín
pro odevzdání  zápisu  z výběrových řízení  je   14.  4.  na oddělení  zahr.  styků.  Proděkanka
apelovala  na  ved.  ústavů,  aby byli  vybráni  kvalitní  studenti,  je  třeba  zohlednit  prospěch,
znalost  jazyka,  příp.  výzkum pro diplomovou práci  apod. 28.3.  v 16,00 proběhne fakultní
prezentace programu Sokrates/Erasmus             

2. Veřejná soutěž  GAČR s termínem řešení projektů od r. 2007 
Na FPF odevzdáno 11 grantových přihlášek, 8 standardních a 3 Post DOC, proděkanka žádá u
všech typů soutěží o dodržování fakultních termínů  

3. FRVŠ 2007
Podle  informace  z FRVŠ  proběhne  letošní  vyhlášení  výběrového  řízení  až  v posledním
dubnovém týdnu, etapa podávání projektů FRVŠ na rok 2007 se předpokládá v období od 
24.  4. do 31. 5. 2006.

4. Vědecká rada FPF SU
Proděkanka informovala, že v souvislosti s žádostí o akreditace habilitačního a profesorského
řízení,  které  hodlá  podat  ÚHM,  proběhne  koncem  dubna  mimořádné  zasedání  VR  FPF.
Termín bude upřesněn. Vedoucí ústavů nechť připraví k projednání VR další akreditační a
jiné materiály.



5. Ediční plány
Byl rozdán materiál  na 1.  polovinu roku 2006. Proděkanka děkuje za podklady a prosí  o
dodržování termínů

V. AS FPF
dr. Martinek 

• Z důvodu nepřihlášení  žádného kandidáta  do studentské  komory AS FPF se volby
v termínu 21. a 22. 3. nekonají. Náhradní termín bude sdělen dodatečně.

• 26. 4. proběhne zasedání Akademické obce. V době jejího zasedání bude vyhlášeno
děkanské volno.

• Novým členem studentské komory AS FPF je Jiří Kovalčík.
Jiří Kovalčík

• Informoval o nevůli studentů kandidovat do AS FPF, protože se domnívají, že nejsou
schopni cokoliv ovlivnit.

• Připomínka  k nešťastnému  umístění  kopírky  na  Masarykově  tř.  v 3.  patře.  Větší
problém však vidí v pořizování kopírovacích karet na Hradecké.

• Vzhledem k nemoci tajemníka ing. Svobody nebude zatím k dispozici nový kolejní
řád.

VI. Různé:
1. doc. Gawrecki – otázka smyslu práce studentských senátorů v senátu.
2. děkan – ze vztahů mezi zástupci studentů a vedením fakulty plyne, že možnosti vlivu

zástupců studentů jsou výrazné.
3. dr. Martinek – domnívá se, že senát funguje v pořádku. Zástupcům studentské komory

děkan navrhl odměnu na mimořádné výdaje spojené s jejich prací v senátu.

Úkoly:
Jmenování správců web. stránek za jednotl. ústavy (I-2) ved. ústavů do 30. 3.
Požadavky na dislokace (I-4) ved. ústavů do 29. 3.
Podklady pro výběrové řízení S/E (IV-1) ved. ústavů 14. 4.
Podklady pro výběrové řízení GAČR (IV-2) ved. ústavů 21. 3. 

Zapsala: Gabriela Tammeová Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., v. r.
děkan


