
Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP  
konaného dne 26. 10. 2009 

 
Přítomni: doc. J. Anděl (KGEO, předseda), Dr. M. Kuřil (KMA), Dr. Z. Moravec (KFY), Mgr. T. Oršulák 

(KGEO), Bc. J Ceeová (KGEO), Bc. L. Jančárek (KGEO), Z. Marek (KGEO) 

Omluveni: prof. I. Nezbeda (KCH), L. Zedníček (KGEO) 

Hosté: Doc. S. Novák (děkan), Doc. J. Pavlík (proděkan), Dr. E. Hejnová (proděkanka), Ing. P. Lauterbach 

(tajemník) 

 

Program: 

1. Zpráva o zahájení akademického roku;  

2. Schválení změny Podmínek k přijetí ke studiu na PřF UJEP pro ak. rok 2010-11; 

3. Zpráva o přípravě na přijímací řízení v roce 2010 

a. počet studentů a absolventů dle ročníku a oborů od roku 2006; 

4. Zpráva o organizaci Dne otevřených dveří na PřF UJEP 

a. propagace 

b. zapojení kateder 

c. náklady na pořádání; 

5. Zpráva o čerpání a stavu rozpočtu PřF UJEP (strukturováno dle kateder);  

6. Zpráva o stavu projektu Ústeckého materiálového centra 

a. oficiální hodnocení projektové žádosti podané do 1. výzvy OP VaVPI, priorita 2 

b. zpráva o celkových nákladech na přípravu projektu ve vztahu k čerpání rozpočtu fakulty PřF 

UJEP; 

7. Projednání Strategie výzkumu a vývoje na PřF UJEP v letech 2010 až 2015;  

8. Dodatečné schválení nutné investice v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ;  

9. Stanovení termínů řádných zasedání AS v ZS 2009; 

10. Různé 

a. Úprava způsobu schvalování rozpočtu FRIM 

b. Promoce na podzim 

 
Jednání: 

Dr. Moravec navrhl, aby AS schválil program zasedání AS. Program byl schválen. 

Hlasování: 6-1-0 

Ad 1) 
Problém byl s učitelským PC v učebně CN-152, která je ve správě katedry fyziky. Dnes by měl být problém 
odstraněn. Dr. Moravec navrhnul polepení počítačů štítkem zodpovědné osoby. Přítomní souhlasili.  
P. děkan vyzval učitele a studenty, aby se s problémy obraceli na p. tajemníka, případně přímo na 
zodpovědnou osobu.   
 
Ad 2) 
Pí. proděkanka Hejnová vysvětlila členům AS důvody pro předložení materiálu. Byly zodpovězeny dotazy 
přítomných. 
Usnesení: AS schvaluje změnu Podmínek k přijetí ke studiu na PřF UJEP pro ak. rok 2010-11. 

Hlasování: 7-0-0 

 
Ad 3) 
Vedení fakulty vyjádřilo nejistotu nad náplní tohoto bodu. Předseda AS projedná s děkanem PřF konkrétní 
náplň tohoto bodu a rozhodne o jeho případném zařazení na další schůzi AS. Bod byl stažen z programu. 
 
Ad 4) 
Vedení fakulty vyjádřilo nejistotu nad náplní tohoto bodu. Předseda AS projedná s děkanem PřF konkrétní 
náplň tohoto bodu a rozhodne o jeho případném zařazení na další schůzi AS. Bod byl stažen z programu. 
 
Ad 5) 
Materiál pro jednání byl v souladu s předchozí dohodou předložen AS až na místě. Tajemník zodpověděl 
přítomným dotazy. Předseda AS požádal o rozklíčování položky mzdy na jednotlivé katedry, což vedení PřF 
přislíbilo. Bod byl odročen na příští zasedání AS.  



 
Ad 6) 
Děkan stručně informoval o zamítnutí projektu ÚMC v 1. výzvě a o přípravě projektu do 2. výzvy. Protože 

nebyly předloženy konkrétní informace k úpravám projektu, zavázal se děkan rozeslat elektronicky podklady 

k aktualizovanému projektu senátorům v rozsahu informací, které byly předloženy při projednávání původní 

verze projektu ÚMC, do 6.11. 2009. Dále nabídl, že na následujícím zasedání AS bude o projektu 

informovat. 

V bodu 6b) nebyly předloženy žádné podklady a tato část nebyla projednávána. 

 
Ad 7) 
Proděkan Pavlík představil dokument Strategie výzkumu a vývoje na PřF UJEP v letech 2010 až 2015. 
Členové AS diskutovali s vedením PřF o záležitostech ohledně tvorby týmů na katedrách, didaktice oborů 
apod. Vedení vezme připomínky v úvahu. 
 
Usnesení: AS se k předloženému materiálu po doplnění připomínek členů AS vyjadřuje kladně. 

Hlasování: 7-0-0 

 

Ad 8) 

Tajemník PřF předložil požadavek na schválení investice „Ovládání větrání nového skleníku“ v areálu Za 
Válcovnou s předpokládanou cenou 300 tis. Kč. 
 
Usnesení: AS schvaluje navrženou rozpočtovou změnu v rozpočtu FRIM PřF. 

Hlasování: 7-0-0 

Ad 9) 

AS projednal návrh harmonogramu termínů zasedání AS v ZS 2009. Členové AS vznesli připomínky, které 

byly zapracovány.  

 

Usnesení: AS bude zasedat v těchto řádných termínech vždy v 10:45 v místnosti CS-502: 25.11.2009, 

16.12.2009 a 20.1.2010. 

Hlasování: 7-0-0 

Ad 10a) 
Tajemník ústně požádal AS o zvážení změny způsobu schvalování drobných částek v rozpočtu FRIM. 
Přítomní krátce diskutovali o možnostech. AS bere problém na vědomí. Návrh bude projednán na některém 
příštím zasedání AS. 
 
Ad 10b) 
Členové studentské komory AS navrhli zavést nový termín promocí, který by následoval krátce po termínu 

SZZ v srpnu. Následovala diskuse a bylo formulováno několik pro i proti. Na AS byl také přeložen návrh na 

zrušení třetího termínu SZZ v srpnu. Termín je ale vhodný pro studenty, kteří chtějí bezprostředně 

pokračovat v navazujícím studium. Lze uvažovat i o zrušení termínu v červnu. Vedení fakulty se problémem 

bude dále zabývat. 

 

Usnesení: AS doporučuje vedení PřF zvážit termín promocí navazující bezprostředně na srpnový termín 

SZZ.  

Hlasování: 7-0-0 

 

Další zasedání AS PřF UJEP se koná dne 25. 11. 2009 v 10:45 v místnosti CS-502. 
 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsal: J. Jelínek 
 
 

 

 
 
 

 Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 
 předseda AS PřF UJEP 



 


