
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 31.10. 2006 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Pavel Kulhavý 

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

 
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan) 
            Mgr. Martin Balej (proděkan)  
            RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (proděkanka) 
            Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan) 
 
Program: 

1. Schválení změny v rozpočtu FRIM na rok 2006 - výsledek hlasování Per rollam   
2. Projednání návrhu složení disciplinární komise PřF UJEP  
3. Projednání návrhu na proděkany PřF UJEP 
4. Projednání návrhu na složení vědecké rady PřF UJEP 
5. Různé  

 
Ad 1.  
Na základě návrhu podaného děkanem PřF doc. Novákem požádal předseda AS PřF UJEP prof. 
Nezbeda dne 24. 10. 2006 členy AS PřF o hlasování Per rollam, které se týkalo změny v rozpočtu 
FRIM na rok 2006 přidělených katedře fyziky. Tajemnice AS PřF UJEP sdělila výsledek hlasování 
Per rollam: k návrhu se kladně vyjádřilo sedm z devíti členů senátu (zbylí dva členové AS se 
hlasování nezúčastnili). 
 
Usnesení: Navrhovaná změna struktury čerpání finančních prostředků FRIM přidělených 
katedře fyziky byla schválena. 
 
 
Ad 2.  
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP  doc. Novákem předložen ke schválení dle  
§ 27, odst. 1f) zákona o VŠ návrh na jmenování disciplinární komise PřF UJEP ve složení 
 
Mgr. Pavel Černý     1.r. PMVT 
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. KGEO  
Mgr. Jindřich Jelínek   KI 
Jiří Maliga    2.r. GSE 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje disciplinární komisi PřF UJEP v navrženém složení. Schválení 
komise bylo jednomyslné. 
 
 
Ad 3.  
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP doc. Novákem předložen k vyjádření dle §27, 
odst. 2b) zákona o VŠ návrh na jmenování proděkanů na stávající funkční období. Navrženi 
byli tito kandidáti: 
 
Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík   – proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.  – proděkanka pro studium 
Mgr. Martin Balej    – proděkan pro rozvoj a informatizaci 
 
Členové senátu obdrželi předem ode všech kandidátů Programová prohlášení a životopisy.  



Během zasedání seznámili jednotliví kandidáti na proděkany členy AS PřF s hlavními body 
svých programových prohlášení a zodpovídali dotazy. 
Mgr. M. Balej zdůraznil  nutnost brzkého dokončení přípravy zbývajících Vnitřních předpisů 
PřF UJEP a dalších norem PřF, postupné navyšování získaných prostředků z evropských 
fondů, Rozvojových programů MŠMT a projektů FRVŠ. Během následujícího období klade 
Mgr. Balej také velký důraz na medializační a propagační oblast (např. přípravu nových 
studijních oborů, prohloubení spolupráce se státním i veřejným sektorem atd.) V personální 
oblasti je jeho cílem pilotní realizace systému Hodnocení vědecké a publikační činnosti 
kateder PřF.  
Mgr. Balej zodpověděl otázky, které se týkaly hodnocení pracovníků a způsobů jeho 
zveřejňování, propagace PřF mezi středoškolskými studenty i širší veřejností. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP se kladně vyjadřuje k návrhu děkana jmenovat Mgr. M. Baleje 
proděkanem. 
 
 
Dr. A. Chvátalová zdůraznila zejména zajištění rozvoje třístupňového vzdělávání a 
kombinovaných forem na PřF. Důležitým cílem je zvýšit také počet akreditovaných doktorských 
oborů. Dále chce proděkanka Chvátalová klást důraz na rozvoj zahraniční mobility studentů a zajištění 
extenzivního růstu fakulty, k čemuž bude možné využívat stipendií pro motivaci studentů vybraných 
oborů.  
Dr. A. Chvátalová zodpověděla otázky, které se týkaly spolupráce kateder na PřF a 
nedostatku prostor vhodných k výuce, který souvisí zejména s budoucím očekávaným 
nárůstem počtu studentů. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP se kladně vyjadřuje k návrhu děkana jmenovat Dr. A. Chvátalovou 
proděkankou. 
 
 
Doc. J. Pavlík uvedl jako jeden z prioritních cílů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje  usilování o 
rychlý růst míry zapojení všech akademických pracovníků do řešení projektů výzkumu a 
vývoje, čímž chce dosáhnout zvýšení podílu získaných finančních prostředků na VaV z 
centrálně evidovaných projektů (CEP), z projektů VaV Evropské unie (zejména Rámcové 
programy Evropské unie). Dále doc. Pavlík zdůraznil nutnost podpory studentů v doktorských 
studijních programech, zřízení vnitřní grantové agentury, vytvoření účinnějšího systému 
v oblasti mobilit (koordinátoři by měli pracovat přímo na katedrách) a rozvoj zahraničních 
vztahů.   
Doc. J. Pavlík zodpověděl otázky, které se týkaly vnitřních grantů a možností jejich využívání 
studenty a metodologie použité při hodnocení akademických pracovníků fakulty. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP se kladně vyjadřuje k návrhu děkana jmenovat Doc. J. Pavlíka 
proděkanem. 
 
 
Ad 4.  
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP  doc. Novákem předložen ke schválení návrh 
členů vědecké rady PřF UJEP a návrh na její doplnění ve složení 
 
předseda  VR     -  Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc., děkan 
interní členové Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.,  
   Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. 



   Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. 
   Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 
   Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.  
   Doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. 
   Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. 
   Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 
externí členové  Prof.Ing. Bohuslav Doležal, CSc. 
   Prof. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc. 
   Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc. 
   Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 
   Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. 
    
Členové AS se vyjádřili k předloženému návrhu, přičemž doporučili doplnit vědeckou radu 
vhodným zástupcem informatiky, pokud to bude možné. 
  
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje návrh rozšířené vědecké rady jednomyslně. 
 
 
Ad 5.  
Člen AS PřF UJEP Pavel Kulhavý byl požádán o pravidelné informace z AS UJEP, jehož je 
členem.  

 

Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: dle potřeby. 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 

 

Ověřila: Eva Berrová 

    
 

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

 
 


