ZÁPIS ZE SCHŮZE KATEDRY BOTANIKY  dne 12.1.2005.


-	Redukce institucionálních úvazků: M. Pittnerová na katedře jen na 60% , denně 7.15 – 12.45 hod. poté na děkanátě, kde však nebude pro katedru ani v nejmenším k disposici, takže ji tam vůbec neshánějte! Redukce institucionálních úvazků u zaměstnanců bude částečně kompenzována záměrovými úvazky (v jednání).

-	Záměr byl fakultě přidělen v kategorii “B”, tj. s 10% finanční redukcí, což lze považovat za úspěch. Hrozící nouzový režim nebude nutný.

-	Výzva zaměstnancům a doktorandům – podávejte grantové návrhy, včetně mzdových prostředků.

-	Požadavky na velké exkurze – pošlete do týdne K. Prachovi. 

-	Výsledky předzápisu: při minimálně zapsaných 7 studentů kurs běží automaticky. Poběží i některé další kursy, které si zatím zapsalo méně lidí: Výzva: dopište si je při vlastním zápisu! Je to velmi žádoucí z hlediska katedry jako celku i jednotlivých přednášejících:	
“Praktikum mnohorozměrné analýzy ekologických dat” (J. Lepš a P. Šmilauer) – zapište si, kdo potřebujete pomoci se zpracováním dat, při konzultacích mimo kurz budou přednášející velmi nevrlí	 
“Užitkové rostliny” (S. Mihulka)
“Terénní kurz bryologie” (J. Kučera)
“Určovací seminář cévnatých rostlin” (M. Štech), pro příště  rozdělit na seminář I.a II.
“Spec. fykologie” (J. Komárek), je součástí “seriálu”
“Ekologie extrémních a spec. biocenóz” (J. Elster) je výstupním minimem.
 Kurs zimních ekologických měření přesunut na příští rok. Nezapisujte!

-	Katedrové stránky – David Zelený vytvořil 1.verzi , zasílejte opravy, připomínky, doplňky, 
	PDF diplomek, abstrakt odevzdat s diplomkou v elektr. podobě, odkazy na mapy, klima, 
 	geologii, ze zahr. – odborné ….. –  posílejte. Seznam prací - St. Mihulka zaktualizuje.

-	28.1.2005 	PhD. obhajoba Ivy Špačkové 
	obhajoby mgr. a bc. prací

	habilitační přednáška J. Klimešové, prof. řízení H. Šantrůčkové a V. Hypši

Všechny obhajoby jsou veřejné, přijďte!

-	Setkání undergroundu na Lužnici – nejspíše o víkendu před Velikonocemi – zájemci nahlaste se Majce Šmilauerové. 

-	V místnosti, kde se přebírá biomasa, byly nalezeny botasky, gumáky a modrá větrovka. 
	Vyzvedněte si do konce února!
	Prosíme, označujte a uklízejte si vzorky!

-	Příští schůze katedry  - 1. středa v březnu (7.3.05).



    Zapsala: Majka Šmilauerová					  Doplnil: Karel Prach



