
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19.6. 2006 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Pavel 

Kulhavý (KI), Dr. Martin Kuřil (KMA), Mgr. Jan Malý (KBI), prof. Ivo Nezbeda 
(KCHE), Jiří Nový (KI), Jiří Škoda (KGEO). 

 Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (pověřený děkan) 
        RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (proděkan) 
 
Program: 

1. Schválení programu prvního zasedání senátu.  
2. Představení členů senátu, úvodní slovo děkana. 
3. Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka senátu PřF UJEP. 
4. Projednání studijních programů s novými studijními obory na PřF UJEP.  
5. Projednání harmonogramu voleby děkana. 
6. Různé.  

 
Ad 1.  
Navržený program zasedání byl bez připomínek schválen. 
 
Ad 2. 
Jednotliví členové senátu se krátce představili, pověřený děkan doc. RNDr. Stanislav Novák, 
CSc., pronesl krátkou úvodní řeč a předložil návrh harmonogramu volby nového děkana. 
 
Ad 3.  
Pro volbu předsedy a místopředsedy AS PřF UJEP byla zvolena volební komise ve složení 
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. a Pavel Kulhavý.  
Na předsedu AS PřF UJEP byl navržen prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., který tento návrh 
přijal. Žádný jiný kandidát navržen nebyl.  
Poté proběhlo tajné hlasování; výsledek hlasování: 8 přítomných se vyslovilo pro navrženého 
kandidáta, 1 hlas byl proti.  
Na místopředsedkyni senátu byla navržena Eva Berrová, která se svojí kandidaturou 
souhlasila; jiný kandidát navržen nebyl. Výsledek tajného hlasování: 7 přítomných se 
vyslovilo pro navrženou kandidátku, 1 hlas byl proti, 1 hlas byl neplatný.  
Na funkci tajemnice byla navržena RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.; návrh byl schválen všemi 
členy senátu. 
 
Ad 4.  
Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh studijních programů připravovaných pro 
uskutečňování na Přírodovědecké fakultě, ke kterým se měli podle § 27 odst. 2 písm. b)  
zákona č. 111/1998 Sb. (zákona o vysokých školách) vyjádřit. Členové senátu PřF UJEP se 
vyjadřovali k těmto studijním programům a oborům: 

• Bakalářský studijní program Biologie se studijním oborem Biologie v kombinované 
formě studia  

• Bakalářský studijní program Přírodovědná studia se studijním oborem Přírodovědné 
vzdělávání  v prezenční formě studia 

• Bakalářský studijní program Fyzika se studijním oborem Fyzika se zaměřením na 
vzdělávání v prezenční formě studia 



• Bakalářský studijní program Chemie se studijním oborem Chemie se zaměřením na 
vzdělávání v prezenční formě studia 

Na dotazy členů AS PřF UJEP odpověděla proděkanka RNDr. A. Chvátalová, Ph.D., která 
zajistí zapracování vznesených připomínek (které byly zejména formálního rázu) do 
navrhovaných studijních programů. 
Usnesení: AS PřF UJEP vyjadřuje kladné stanovisko k navrženým studijním programům a 
doporučuje návrh předložit vědecké radě PřF UJEP ke schválení. Usnesení bylo schváleno 
jednomyslně. 
 
Ad 5.  
AS PřF UJEP projednal harmonogram schválení Statutu PřF UJEP a voleb děkana PřF. 
Členové senátu se shodli na následujícím harmonogramu: 

• 26.6. 20006  Začátek podávání návrhů na kandidáty na děkana PřF UJEP 

• 8.9. 2006 do 14.00  Konec přijímání návrhů na kandidáty děkana PřF UJEP 

• 19.9. 2006  Zasedání AS PřF UJEP – projednání Statutu PřF UJEP 

• 4.10. 2006  Předvolební shromáždění - představení kandidátů na děkana PřF UJEP 

• 17.10. 2006  Zasedání AS PřF UJEP – volba děkana PřF UJEP   
Byla navržena volební komise v následujícím složení: 
předseda: Mgr. Petr Kubera 
členové: prof. Ivo Nezbeda, Jiří Nový 
Usnesení: Harmonogram a složení volební komise bylo jednomyslně schváleno. 
 
Ad 5.  
Členové AS PřF UJEP se shodli na tom, že svá zasedání budou konat zpravidla v úterý v 15.00 
hod. 8 dní před zasedáním AS UJEP a jinak dle potřeby. Zasedání budou probíhat v místnosti 
CN 236. Dále členové AS PřF UJEP jednomyslně odsouhlasili, že v nutných případech 
(vyjma ods. 1 §27 zákona), které nestrpí odkladu, může předseda senátu PřF UJEP požádat 
členy senátu o jejich vyjádření systémem „Per rollam“ (zpravidla e-mailovým, případně 
písemným dotazem adresovaným všem členům AS). Dále byla jednomyslně odsouhlasena 
procedura ověření zápisu a jeho schválení. 
 
Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: 19.9. 2006 v 15.00 v místnosti CN 236. 
 
 
Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 
 
Ověřila: Eva Berrová 
 
    
 

Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. 
                                                                                                     předseda senátu PřF UJEP 
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