
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19.9. 2006 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Pavel Kulhavý 

(KI), Dr. Martin Kuřil (KMA), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Jiří Nový (KI), Jiří Škoda 
(KGEO) 

Omluven: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (KBI) 
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (pověřený děkan) 
            RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (proděkanka) 
            Mgr. Martin Balej (proděkan)  
 
Program: 

1. Projednání návrhů na kandidáty na děkana.  
2. Projednání podmínek přijetí ke studiu v českém jazyce na PřF UJEP pro ak. rok 2007/08  
3. Projednání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Geografie o 

studijní obor Geografie 
4. Projednání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Specializace v pedagogice o 

studijní obor Teorie vzdělávání v geografii 
5. Projednání disciplinárního řádu PřF UJEP 
6. Projednání jednacího řádu vědecké rady PřF UJEP 
7. Projednání statutu PřF UJEP 
8. Různé  

 
Ad 1.  
V řádném termínu byl podán jeden návrh kandidáta na děkana PřF UJEP. Navržený kandidát, doc. 
RNDr. Stanislav Novák, CSc., předložil svůj životopis a programové prohlášení pro volbu děkana. 
Představení kandidáta proběhne na předvolebním shromáždění v úterý 26. září 2006 od 13 hodin ve 
velké zasedací místnosti .   
 
Ad 2.  
Členové AS PřF UJEP předem obdrželi k projednání návrh podmínek přijetí ke studiu v českém 
jazyce na PřF UJEP pro ak. rok 2007/08. Proděkanka RNDr. A. Chvátalová, Ph.D. informovala členy 
senátu o aktuálních změnách v předloženém dokumentu. Dále zodpověděla dotazy členů AS PřF UJEP 
a přislíbila zapracování vznesených připomínek (rozšíření o navržené studijní kombinace 
v navazujících magisterských studijních oborech, zvýšení počtu přijímaných studentů na některé 
studijní kombinace, atd.) 

Usnesení: Po zapracování připomínek vyjadřuje AS PřF UJEP kladné stanovisko k podmínkám přijetí 
ke studiu. Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 
Ad 3.  
Členové AS PřF UJEP dále projednali žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 
Geografie o studijní obor Geografie. O novém studijním oboru, jeho zaměření a profesním uplatnění 
absolventů informovala členy senátu proděkanka RNDr. A. Chvátalová, Ph.D.  

Usnesení: AS PřF UJEP doporučuje žádost o rozšíření akreditace o nový studijní obor Geografie        
k dalšímu projednání. Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 
Ad 4.  
Členové AS PřF UJEP projednali žádost o akreditaci doktorského studijního programu Specializace 
v pedagogice o studijní obor Teorie vzdělávání v geografii. Žádost předložila a informovala o ní 
RNDr. A. Chvátalová, Ph.D.  

Usnesení: AS PřF UJEP doporučuje, aby garanti oboru na jednotlivých fakultách z Ostravské 
univerzity a Západočeské univerzity, které se podílejí na garantování doktorského studijního 
programu, zaslali na základě žádosti proděkanky RNDr. A. Chvátalové, Ph.D. vysvětlující dopis 
týkající se změn provedených v žádosti o akreditaci podanou UJEP.  



Šest členů senátu se k předloženému návrhu vyjádřilo kladně, jeden se zdržel hlasování. 

 
Ad 5.  
AS PřF UJEP projednal disciplinární řád PřF UJEP, který předložil proděkan Mgr. Martin Balej. 
Pověřený děkan doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. informoval členy senátu o některých změnách 
oproti původnímu návrhu. 
 
Usnesení: Po zapracování několika připomínek členů senátu AS PřF UJEP schvaluje disciplinární řád 
PřF UJEP. Schválení bylo jednomyslné. 
 
 
Ad 6.  
AS PřF UJEP projednal jednací řád vědecké rady PřF UJEP, který rovněž předložil proděkan Mgr. 
Martin Balej.  
 
Usnesení: Po zapracování připomínek členů senátu AS PřF UJEP schvaluje jednací řád vědecké rady 
PřF UJEP. Schválení bylo jednomyslné. 
 
Ad 7.  
AS PřF UJEP projednal statut PřF UJEP, jehož předkladatelem byl proděkan Mgr. Martin Balej. 
K návrhu statutu vyslovili členové několik připomínek, z nich některé byly formálního rázu (jazykové 
úpravy atd.), některé byly zásadnější (např. vypuštění funkce pedela). 
  
Usnesení: Po zapracování připomínek členů senátu AS PřF UJEP schvaluje statut PřF UJEP. 
Schválení bylo jednomyslné. 
 
 
Ad 7.  
Členové AS PřF UJEP se pozastavují nad jednáním Centra pro celoživotní vzdělávání UJEP, co se 
týče organizace a průběhu kurzů, které se konaly v prostorách katedry chemie. AS pověřil předsedu 
senátu PřF UJEP prof. Nezbedu a pověřeného děkana doc. Nováka podáním stížnosti děkanovi PF 
UJEP a kolegiu rektora, aby byly učiněny patřičné kroky k nápravě. 
 
 

Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: 10.10. 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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