
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 3. 4. 2007 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Martin Kuřil (KMA), 

prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Jiří Nový (KI), Jiří Škoda (KGEO) 
 
Omluveni: Pavel Kulhavý (KI), Dr. Jan Malý (KBI) 
 
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan) 
            Mgr. Karina Kořínková, Ph.D. (proděkanka) 
            Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan) 
            Ing. Petr Lauterbach (tajemník) 
 
Program: 

1. Schválení hlasování per rollam ve dnech 19. – 23. 3. 2007   
2. Vyjádření tajemníka PřF k předběžnému čerpání rozpočtu PřF UJEP v r. 2006 
3. Vyjádření děkana k připomínkám AS k aktualizaci dlouhodobého záměru 
4. Představení kandidátky na proděkanku pro studijní záležitosti  
5. Projednání návrhu na doplnění disciplinární komise PřF UJEP 
6. Schválení změny v rozpočtu FRIM na rok 2007 
7. Projednání vnitřních předpisů PřF UJEP 

a) Rigorózní řád PřF UJEP 
b) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu PřF UJEP 

8. Vyjádření k materiálu zaslanému předsedou AS UJEP dr. Moravcem  
 
Ad 1.  
Na základě návrhů podaných proděkankou RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D. požádal předseda AS PřF UJEP 
prof. Nezbeda dne 19. 3. 2007 členy AS PřF o hlasování per rollam, které se týkalo těchto studijních programů 

1. bakalářský studijní program Matematika se studijním oborem Matematika (dvouoborové) 
v kombinované formě studia 

2. bakalářský studijní program Chemie se studijním oborem Toxikologie a analýza škodlivin                     
v kombinované formě studia 

3. bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů se studijním oborem Stavební chemie       
v kombinované formě studia 

4. navazující magisterský studijní program Geografie se studijním oborem Geografie v prezenční formě 
studia 

5. doktorský studijního programu Matematika se studijním oborem Obecné otázky matematiky 
v prezenční a kombinované formě studia    

 
Své připomínky zaslalo ve stanoveném termínu osm senátorů, všichni se vyjádřili kladně a jejich připomínky 
byly do žádostí zapracovány.  

Usnesení: Toto hlasování bylo členy AS PřF UJEP odsouhlaseno. 
 
Ad 2.  

Ing. P. Lauterbach objasnil členům AS PřF  nesrovnalost v předběžném přehledu o čerpání rozpočtu za rok 2006, 
na kterou AS upozornil v zápise ze zasedání dne 6. 3. 2007.  
 
Ad 3.  
Děkan PřF UJEP předložil Akademickému senátu upravenou verzi Dlouhodobého záměru a reagoval na 
připomínky Akademického senátu k aktualizaci Dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty na rok 2007      
(4. verze), která byla AS předložena na zasedání dne 6. 3. 2007.  

Usnesení: Členové AS žádají děkana PřF UJEP o poskytnutí přehledu personálního obsazení a úvazků na 
jednotlivých katedrách PřF UJEP.  
AS PřF schválil dopracovanou aktualizaci Dlouhodobého záměru jednomyslně. 
 
 
 



Ad 4.  
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP doc. Novákem předložen dle §27, odst. 2 b) zákona o VŠ návrh 
na jmenování Mgr. Kariny Kořínkové, Ph.D. z katedry biologie proděkankou pro studium na PřF, která bude 
zastávat tuto funkci místo dosavadní proděkany dr. Chvátalové, která se stala prorektorkou pro studium. 
Členové senátu předem obdrželi od kandidátky Programové prohlášení a životopis. Během zasedání seznámila 
dr. Kořínková členy AS PřF s hlavními body svého programového prohlášení a zodpověděla dotazy senátorů. 
Mgr. K. Kořínková zdůraznila zejména podporu rozvoje všech tří stupňů vzdělávání, a to jak odborných studií, 
tak i učitelských oborů (v prezenční i kombinované formě studia). Nová proděkanka dále chce klást důraz na 
inovaci forem studia a metod výuky (internetové studovny, e-learning) a na podporu studentů v absolvování stáží 
na zahraničních univerzitách. 

Usnesení: AS PřF UJEP se kladně vyjadřuje k návrhu děkana jmenovat Mgr. K. Kořínkovou, Ph.D. 
proděkankou pro studium. Schválení komise bylo jednomyslné. 
 
Ad 5. 
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP  doc. Novákem předložen ke schválení dle § 27, odst. 1f) zákona 
o VŠ návrh na doplnění disciplinární komise PřF UJEP v souvislosti s rezignací její dosavadní předsedkyně dr. 
Chvátalové. Nově navrženou kandidátkou je Mgr. K. Kořínková, Ph.D. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje doplnění disciplinární komise dr. Kořínkovou. Schválení komise bylo 
jednomyslné. 
 
Ad 6.  
Tajemník PřF Ing. P. Lauterbach předložil Akademickému senátu návrh na schválení nákupu antivibračního 
stroje v ceně 280 tis. Kč, který má být financován z rozpočtu FRIM na rok 2007 z prostředků přidělených 
katedře biologie. Toto zařízení by mělo sloužit jako doplněk k multiscaneru, na který získal dr. J. Malý finanční 
prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol.  

Usnesení: Nákup navrhovaného zařízení byl schválen AS PřF UJEP jednomyslně. 
 
Ad 7.  
a) AS PřF UJEP projednal Rigorózní řád PřF UJEP, který Akademickému senátu předložil děkan PřF doc. 
Novák. Senátoři vyslovili k předloženému dokumentu několik drobných připomínek, které doc. Novák 
zodpověděl.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje Rigorózní řád PřF UJEP jednomyslně. 
 
b) Dále AS projednal Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu PřF UJEP, který byl 
rovněž předložen doc. Novákem. K předloženému dokumentu vyslovili členové AS několik připomínek a 
podnětů na úpravu textu. V čl. 12, bod 4 navrhují upravit znění poslední věty na „Autoreferát bude zaslán 
minimálně 30 dní před obhajobou všem členům oborové rady a na pracoviště, která určí oborová rada.“ 

Usnesení: Po zapracování výše uvedené připomínky schvaluje  AS PřF Studijní a zkušební řád PřF UJEP 
jednomyslně. 
 
Ad. 8 
AS PřF se vyjádřili k materiálu, který byl zaslán předem všem jeho členům. Předložený materiál se týkal role 
akademických senátů VŠ z pohledu hodnotící zprávy skupiny expertů OECD „Tematické hodnocení terciárního 
vzdělávání v České republice“.  

Usnesení: Členové senátu se budou problematice podrobněji věnovat po pracovním semináři AS UJEP, na který 
byl delegován prof. Nezbeda. 

Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: 15. 5. v 16 hodin. 

 

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 

Ověřila: Eva Berrová 
 

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


