
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 15. 4. 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)  

 
Omluven: Jiří Škoda (KGEO) 
 
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan), Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan), 
RNDr. Milena Žižková (proděkanka)  
 
Program: 

1. Projednání podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2008/2009 
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2007 
3. Vyjádření k nově navrženým studijním oborům 
4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2007 
5. Projednání Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studij-

ních programech PřF UJEP 
6. Projednání rozpočtu FRIM na rok 2008  
7. Projednání rozpočtu PřF UJEP na rok 2008  
8. Různé  

 
Ad 1.  
AS PřF projednal podmínky přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2008/2009 pro 2. kolo 
přijímacího řízení, které proběhne v srpnu 2008. Podmínky přijetí se týkají jednooborového bakalář-
ského studia ve studijním oboru Počítačové modelování ve fyzice a technice, jednooborového magis-
terského navazujícího studia ve studijním oboru Geografie a doktorského studia ve studijním oboru 
Obecné otázky matematiky.  

AS PřF navrhuje změnu formulace u čl. IV, odst. 1 a odst. 2 na „Přijímací zkouška bude prominuta...“.  

Usnesení: AS schvaluje návrh se zahrnutím navržené úpravy jednomyslně (8 hlasů pro). 

Ad 2. 
Akademickému senátu byla děkanem PřF UJEP Doc. Novákem předložena ke schválení dle § 27, 
odst. 1d) zákona o VŠ ke schválení Výroční zpráva o činnosti PřF UJEP za rok 2007. Ve svém úvod-
ním slovu stručně shrnul její obsah, zhodnotil loňský vývoj fakulty a nastínil problémy spojené s jejím 
dalším rozvojem, který omezuje zejména nedostatek prostorových kapacit. 

Členové AS PřF navrhli v rámci diskuse, která poté proběhla, provedení několika úprav a doplnění 
v předloženém dokumentu: 

• na str. 11 v tabulce 4.6 „Absolventi, uplatnění absolventů na trhu práce“ vynechat z názvu for-
mulaci „uplatnění na trhu práce“, neboť v tabulce není tato skutečnost zachycena. 

• na str. 13 v tabulce 4.8 „Neúspěšní studenti, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti“ 
vypustit z názvu tabulky formulaci „opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti“, neboť 
v textu za tabulkou žádná opatření nejsou uvedena. V tabulce je v 1. řádku chybně uveden celko-
vý počet studentů (správně má být 302). 

• na str. 13 v čl. 4.9 by bylo vhodné doplnit jméno studenta katedry geografie, který obsadil 
6. místo v celostátním kole o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie v roce 2007. 

• na str. 37 v čl. 10.1 Významné akce v roce 2007 doplnit ještě akce katedry matematiky (Seminář 
z logiky), v dalším období by bylo vhodné uvádět pouze významnější akce jednotlivých kateder 
nebo ty, které mají celofakultní význam.   

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje jednomyslně (8 hlasů pro) Výroční zprávu, do které budou zahrnu-
ty všechny výše uvedené návrhy na úpravy a doplnění. 

 



Ad 3.  
Na základě návrhů podaných proděkankou RNDr. Milenou Žižkovou se členové AS PřF UJEP vyjád-
řili k nově navrženým bakalářským studijním oborům (ve všech případech se jedná o prezenční formu 
se standardní dobou studia 3 roky v rámci studijního programu Matematika):  
1.  Obecná matematika  
2.  Matematická informatika 
3.  Matematika v přírodních vědách 

AS PřF shledal ve studijních plánech studijních oborů Matematická informatika a Matematika 
v přírodních vědách velkou nevyváženost v nabídce studijních předmětů (jedná se zejména o předměty 
z oblasti informatiky, biologie a fyziky) a doporučuje proto tyto studijní plány ve spolupráci 
s vedoucími příslušných kateder upravit.  

Usnesení: AS PřF UJEP se vyjádřil kladně (8 hlasů pro) v případě studijního oboru Obecná matemati-
ka. Studijní plány oborů Matematická informatika a Matematika v přírodních vědách je nezbytné 
upravit. 

Ad 4.  
Děkan PřF UJEP Doc. Novák předložil Akademickému senátu PřF v souladu s §27, odst. 1 d) zákona 
o VŠ ke schválení Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty UJEP za rok 2007. 
K výroční zprávě vznesli členové AS PřF několik drobných připomínek, ke kterým se vyjádřil tajem-
ník PřF Ing. P. Lauterbach a děkan Doc. Novák.  

Usnesení: Výroční zpráva o hospodaření PřF UJEP byla členy AS PřF jednomyslně schválena            
(8 hlasů pro). 

Ad 5.  
Členům akademického senátu PřF byl proděkankou RNDr. Milenou Žižkovou předložen návrh Studij-
ního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech PřF UJEP. 
K předloženému návrhu senátoři vznesli několik připomínek: 

• čl. 11, odst. 1: tento paragraf by měl být vypuštěn. 

• čl. 5, odst. 18: nutnou podmínku pro postup do 2. roku studia formulovat takto “V bakalářských 
studijních programech musí minimální počet získaných kreditních bodů nutný pro postup do 
2. roku studia činit 75 % z celkového počtu kreditních bodů, získaných z povinných nebo povin-
ně volitelných předmětů doporučeného studijního plánu“.  

• čl. 7, odst. 3: místo formulace „změně nebo zrušení studijních programů“ uvést „změně nebo 
zrušení studijních oborů“. 

• čl. 6, odst. 20: místo formulace “bude s ním zahájeno disciplinární řízení“ uvést „bude se studen-
tem zahájeno disciplinární řízení“. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje jednomyslně (8 hlasů pro) Studijní a zkušební řád pro studium 
v bakalářských a magisterských studijních programech PřF UJEP s tím, že do něho budou zahrnuty 
všechny výše uvedené návrhy na úpravy. 

Ad 6.  
Členům senátu byl předem zaslán děkanem PřF Doc. Novákem ke schválení dle § 27, odst. 1d) zákona 
o VŠ rozpočet FRIM na rok 2008. Tajemník PřF Ing. Lauterbach se k předloženému rozpočtu vyjádřil 
a stručně komentoval  jednotlivé položky v rozpočtu.   

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje rozpočet FRIM 2008 (7 hlasů pro). 

Ad 7.  
Členům senátu byl předem zaslán děkanem PřF Doc. Novákem ke schválení dle § 27, odst. 1d) zákona 
o VŠ rozpočet Přírodovědecké fakulty UJEP na rok 2008. Tajemník PřF Ing. Lauterbach zdůvodnil 
jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděl dotazy přítomných senátorů, které se týkaly zejména meto-
diky výpočtu částky za tzv. normativního studenta. Proděkanka RNDr. Žižková a děkan Doc. Novák 
pak vysvětlili, jakým způsobem se stanoví částky za vzájemnou výuku v rozpočtech jednotlivých ka-
teder.     



Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje rozpočet PřF UJEP na rok 2008 (7 hlasů pro) a zavazuje vedení 
fakulty, aby vypracovalo a předložilo senátu PřF k připomínkování jednoduchou metodiku výpočtu 
rozpočtů kateder, která bude použita pro r. 2009 (a popř. další roky).  

Ad 8.  
• Proděkanka RNDr. Žižková požádala senátory s ohledem na tvorbu harmonogramu PřF UJEP 

o stanovení termínů zasedání na akademický rok 2008/09. Termíny pro zasedání AS PřF byly sta-
noveny takto: 21.10., 9.12. (v tomto termínu proběhne shromáždění akademické obce), 21.4., 
16.6. Schůze senátu se zpravidla konají od 16 hodin v zasedací místnosti katedry informatiky. 

• Senátoři pověřili předsedu AS PřF, aby zjistil možnosti novelizace změny v jednacím řádu AS 
PřF týkající se možnosti projednávání některých záležitostí formou per rollam a požádal případně 
AS UJEP o schválení této změny. 

 

Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: 27. 5. v 16 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 

 

 

Ověřila: Eva Berrová 
 

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

 


