
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19. 2. 2008 
 
Přítomni: Eva Berrová  (KGEO), Jan Dytrych (KI), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Martin 

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

 
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan), Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan), RNDr.                 
            Zdeněk Moravec, Ph.D.  
 
Program: 

1. Projednání návrhu na jmenování nové proděkanky pro studium 
2. Projednání návrhu na doplnění disciplinární komise 
3. Projednání aktualizace Dlouhodobého záměru PřF na rok 2008 
4. Vyjádření k čerpání rozpočtu za rok 2007 
5. Projednání mimořádného čerpání z FRIMu na rok 2008 
6. Projednání podmínek přijetí ke studiu pro nové studijní obory  

 
Ad 1.  
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP doc. Novákem předložen dle §27, odst. 2 b) zákona o VŠ návrh 
na jmenování RNDr. Mileny Žižkové proděkankou pro studium na PřF, která bude zastávat tuto funkci místo 
dosavadní proděkany Mgr. Kariny Kořínkové, Ph.D., která ukončila svoji činnost. Členové senátu předem obdr-
želi životopis kandidátky. Během zasedání děkan doc. Novák krátce objasnil výběr nové proděkanky. 

Usnesení: AS PřF UJEP se kladně vyjadřuje k návrhu děkana jmenovat RNDr. Milenu Žižkovou novou prodě-
kankou pro studium. Schválení komise bylo jednomyslné (8 hlasů pro). 

Ad 2. 
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 ukončením činnosti její dosavadní před-
sedkyně dr. Kořínkové. Nově navrženou kandidátkou je RNDr. Milenu Žižková. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje doplnění disciplinární komise dr. Žižkovou. Schválení komise bylo jednomy-
slné (8 hlasů pro). 
 
Ad 3.  
Akademickému senátu byla děkanem PřF UJEP doc. Novákem předložena ke schválení aktualizace Dlouhodo-
bého záměru PřF na rok 2008. Přítomný děkan a proděkan doc. Pavlík zodpověděli dotazy senátorů, které se 
týkaly nedostatečného počtu zástupců z řad zaměstnanců PřF v komisích pro udělování grantů. Dále bylo apelo-
váno na nutnost zajistit dostatečné prostorové kapacity pro činnost a rozvoj fakulty (vzhledem k chystaným 
novým studijním oborům jsou stávající kapacity zcela nedostatečné, je třeba zajistit i nové kanceláře a laborato-
ře).   

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru PřF na rok 2008 s výsledkem devět hlasů 
pro.  

Ad 4.  
Akademickému senátu bylo předloženo čerpání rozpočtu za rok 2007. Děkan doc. Novák podal stručný komen-
tář k některým položkám rozpočtu a zodpověděl dotazy senátorů.   

Usnesení: AS PřF bere čerpání rozpočtu na vědomí bez připomínek (9 hlasů pro).  
 
Ad 5.  
Dr. Moravec z katedry fyziky předložil Akademickému senátu návrh na mimořádné čerpání z rozpočtu FRIM 
v roce 2008. Jedná se o nákup nové klimatizace fy. KLIMAX Teplice s.r.o. (nabídková cena 141 253,- vč. DPH) 
a nového záložního zdroje APC-Smart-UPS 30001 RM 2U (nabídková cena 38 654,- Kč vč. DPH). Stávající 
klimatizace v místnosti CN 111 bude demontována a využita ve vybrané počítačové učebně katedry informatiky.  

Usnesení: Nákup navrhovaných zařízení byl schválen AS PřF UJEP jednomyslně (9 hlasů pro). 
 
Ad 6.  
AS PřF projednal podmínky přijetí ke studiu pro nový navazující magisterský studijní obor Geografie. 
K předloženému návrhu se vyjádřil přítomný děkan doc. Novák, který doporučil návrh vzhledem k jeho nedo-
statkům stáhnout z projednávání AS. Návrh bude upraven a poté urychleně schválen prostřednictvím hlasování 
per rollam. AS PřF navrhuje, aby byl stanoven jednotný styl pro navrhování podmínek pro přijímací řízení.    



AS PřF také projednal návrh na rozšíření podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro ak. rok 2008/09 pro baka-
lářský studijní obor Informatika v kombinaci s bakalářskými studijními obory Fyzika, Chemie, Matematika a 
Geografie. Členové AS navrhují, aby byly počty přijímaných studentů upraveny takto: Fyzika + Informatika – 10 
studentů, Chemie + Informatika – 10 studentů.  

Usnesení: AS schvaluje návrh se zahrnutím navržené úpravy jednomyslně (9 hlasů pro). 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 

 

 

Ověřila: Eva Berrová 
 

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

 


