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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP  

konaného dne 16. 3. 2011 

 

Přítomni: Doc. J. Anděl (předseda), Prof. I. Nezbeda, Dr. Z. Moravec, Dr. M. Kuřil, Mgr. K. Drbalová, 

Mgr. J. Ceeová (místopředsedkyně), Z. Marek, T. Humhej  

Omluven: L. Zedníček 

Hosté: Doc. J. Pavlík, Ing. P. Lauterbach, Dr. E. Hejnová, Doc. V. Mashkov 

 

Program zasedání: 

1. Vyjádření k záměru děkana PřF jmenovat nebo odvolat proděkany podle §27, odst. 2, písm. b) 

zákona o VŠ; 

2. Schválení návrhu změny Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a 

magisterských studijních programech PřF podle §27, odst. 1, písm. b) zákona o VŠ;  

3. Schválení návrhu změny Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních 

programech PřF podle §27, odst. 1, písm. b) zákona o VŠ;  

4. Vyjádření k návrhu akreditace navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná 

informatika se studijním oborem Informační systémy v prezenční formě studia podle §27, odst. 

2, písm. a) zákona o VŠ; 

5. Informace o dopadu změn ve financování vysokých škol na PřF; 

6. Různé. 

 

Zahájení: 13:10 

 

Jednání: 

 

Schválení programu zasedání.        8-0-0 

1. Děkan PřF doc. Pavlík předložil žádost o vyjádření AS ke změně proděkanky pro studium. 

Důvodem této změny je, že Dr. Chvátalová, kterou AS PřF UJEP v prosinci 2010 projednal na 

období od 1. 3. 2011 jako proděkanku pro studium PřF, se rozhodla nadále působit ve funkci 

prorektorky pro studium UJEP. Děkan PřF navrhl paní Dr. Hejnovou, na základě jejího souhlasu, 

na pozici proděkanky pro studium PřF.  

Usnesení: AS PřF se podle §27, odst. 2, písm. b) zákona o VŠ kladně vyjadřuje ke změně na 

pozici proděkanky pro studium.        8-0-0 

2. Paní proděkanka Hejnová předložila návrh novely Studijního a zkušebního řádu pro studium 

v bakalářských a magisterských studijních programech PřF UJEP. Změny vycházejí z novelizací 

zákona o vysokých školách a zahrnují některé další úpravy, které si vyžádala praxe při 

uplatňování stávajících řádů, a týkají se čl. 4, 6, 9 a 10.  

Usnesení: AS PřF schvaluje změny Studijního a zkušebního řádu pro studium 

v bakalářských a magisterských studijních programech PřF UJEP podle §27, odst. 1, 

písm. b) zákona o VŠ.         8-0-0 

3. Paní proděkanka Hejnová předložila návrh novely Studijního a zkušebního řádu pro studium 

v doktorských studijních programech PřF UJEP. Změny vycházejí z novelizací zákona o vysokých 

školách a zahrnují některé další úpravy, které si vyžádala praxe při uplatňování stávajících řádů, a 

týkají se čl. 11, 12 a 15.  

Usnesení: AS PřF schvaluje se zahrnutím připomínky (čl. 15, odst. 3) změny Studijního a 

zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech PřF UJEP podle §27, 

odst. 1, písm. b) zákona o VŠ.        8-0-0 

4. Paní proděkanka Hejnová předložila návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy v prezenční 

formě studia. Tento studijní obor je na Přírodovědecké fakultě akreditován v současné době 

v bakalářském stupni v prezenční formě studia. 

Usnesení: AS PřF doporučuje návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy 
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v prezenční formě studia dopracovat podle připomínek členů AS a předložit na příští 

zasedání AS.           8-0-0 

5. Děkan PřF doc. Pavlík informoval členy AS PřF o dopadu změn ve financování vysokých škol na 

PřF v roce 2011 a 2012. Následovala diskuse. 

6. Různé 

 AS stanovil následující termíny zasedání: ve středu 13.04.2011 od 13h v CS/502, ve středu 

11.05.2011 od 13h v CS/502 a ve středu 15.06.2011 od 13h v CS/502.   8-0-0 

 Tajemník PřF Ing. Lauterbach podal informaci o čerpání rozpočtu PřF za rok 2010. 

Následovala diskuse. 

 

Ukončení: 15:20 

 

Formát hlasování: A-N-Z 

Zapsal: J. Jelínek 

 

 

 

 

 

 

 

 Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 

 předseda AS PřF UJEP 


