
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 5. 12. 2007 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Jan Dytrych (KI), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Martin 

Kuřil (KMA), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Zdeněk Smutný (KI) 

Omluven: Dr. Jan Malý (KBI) 

Nepřítomen: Jiří Škoda (KGEO)  

 
Program: 

1. Vyjádření k čerpání rozpočtu za 2. a 3. čvrtletí 20007   
2. Vyjádření k podmínkám přijímacího řízení nově akreditovaného oboru v navazujícím magisterském 

studijním programu Geografie 
3. Schválení hlasování per rollam  
4. Různé  

 
Ad 1.  
Akademickému senátu bylo předloženo čerpání rozpočtu za 2. a 3.  čtvrtletí 2007.  

Usnesení: AS PřF bere čerpání rozpočtu na vědomí bez připomínek.  

 
Ad 2. 

AS PřF byl proděkankou pro studium dr. Kořínkovou zaslán návrh podmínek přijímacího řízení nově 
akreditovaného oboru v navazujícím magisterském studijním programu Geografie.  

Usnesení: Členové senátu požadují upřesnění a konkrétnější uvedení požadavků přijímacího řízení (připomínky 
se týkaly zejména toho, jak konkrétně bude při rozhodování o přijetí uchazeče přihlédnuto k výsledkům 
dosaženým během bakalářského studia).  
 
Ad 3.  
Z iniciativy místopředsedkyně senátu E. Berrové proběhlo v listopadu hlasování per rollam, které se týkalo 
prodloužení doby voleb do senátu UJEP až do 16 hod. Své vyjádření zaslalo ve stanoveném termínu sedm 
senátorů. Všech sedm senátorů se vyjádřilo k předložené žádosti kladně. 

Usnesení: Výsledky všech hlasování per rollam byly schváleny všemi přítomnými senátory AS PřF UJEP.  

 
Ad 4.  
(a) Vzhledem k neúčasti J. Škody na dvou zasedáních senátu bez předchozí omluvy bylo dohodnuto, že 
místopředsedkyně senátu E. Berrová  osloví tohoto studenta (KGEO) s dotazem, zda chce pokračovat v práci 
senátora. 
(b) Ve středu, 5. 12., od 18.00 zorganizoval AS veřejné shromáždění akademické obce PřF. Na zasedání 
vystoupil děkan fakulty, doc. S. Novák, s hodnocením rozvoje fakulty za poslední rok a odpovídal na otázky 
přítomných.  

 

 

 

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 

 

 

Ověřila: Eva Berrová 
 

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


