
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 21. října 2010 
 
Přítomni:   Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.,  
               doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., prof. RNDr. Rudolf  Hrach DrSc.,  
               prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,  
               prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 
 
Omluveni: doc RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc., doc. RNDr. Jiří   

Felcman,CSc., doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Lipský CSc., 
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. 

 
Program jednání:  1.  Projednání dalších členů do komisí pro SZZ 

2.  Strategie rozvoje PřF UJEP  
 
Ad 1. 

Vědecká rada obdržela návrhy na rozšíření členů komisí pro státní závěrečné 
zkoušky v bakalářských studijních programech v akademickém roce 2010/2011. 
Naše vědecká rada se vyjadřuje i k  pracovníkům, kteří působí na  jiných fakultách 
v rámci UJEP. 
Z předložených návrhů je jeden pracovník z PřF a zbývající jsou pracovníky FF . 

 
              výsledek hlasování:      pro 8           proti 0         zdržel se  0 
 
Usnesení:  Na základě předložených životopisů  vědecká rada souhlasí, aby v souladu se   

zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 53 odst. 2, podle kterého 
mají právo při státní  zkoušce zkoušet profesoři, docenti a  odborníci schválení 
vědeckou radou, byli do příslušných  komisí jmenováni: 

 
Bakalářské studijní programy a obory 
 

Člen Studijní program/obor 

RNDr. Jiří Škvor, PhD. 

B 1801 Informatika/1801R001 Informatika 
(dvouoborové) 

B 1802 Aplikovaná informatika/1802R006 Informační 
systémy 

 

Mgr. Jana Pavlíková, M.A. PhD. 
B 7310 Filologie/7504R268 Anglický jazyk a literatura 

se zaměřením na vzdělávání 

PhDr. Anna Kinovičová, PhD. 
B 7310 Filologie/7504R268 Anglický jazyk a literatura 

se zaměřením na vzdělávání 

PhDr. Dana Sedlmajerová, CSc. 
B 7310 Filologie/7504R268 Anglický jazyk a literatura 

se zaměřením na vzdělávání 

Christoph Haase, M.A. PhD. 
B 7310 Filologie/7504R268 Anglický jazyk a literatura 

se zaměřením na vzdělávání 

 

Mgr. Jiří Koumar, PhD. 
 

B 7105 Historické vědy/7105R021 Historie 
(dvouoborové) 

B  7105 Historické vědy/7105R056 Historie se 
zaměřením na vzdělávání 

 
 
 



Ad 2. 
P. děkan seznámil členy vědecké rady s plněním Dlouhodobého záměru PřF UJEP 
na období let 2006 – 2010. Konstatoval, že byl v zásadě splněn. Bohužel se 
nepodařilo na všech katedrách dosáhnout akreditace navazujícího magisterského 
studia v odborných předmětech. Poté probíhala diskuse o dalším rozvoji 
přírodovědecké fakulty, který bude záviset nejen na podmínkách stanovených 
MŠMT. Reforma  terciárního vzdělávání připravená MŠMT se zaměřuje především 
na kvalitu vzdělávání. Předpokládá, že pouze 50 % studentů bude pokračovat 
v navazujícím studiu. Ve výhledu fakulty by každá katedra měla mít navazující 
magisterské studium a fakulta by mohla podat žádost o akreditaci dalších dvou 
doktorských studií a také požádat o habilitační řízení. S tím související vědecká 
činnost by se měla zaměřit rovněž na aplikovaný výzkum a spolupráci s podniky. 
Bohužel, všechny tyto aktivity směřující k rozvoji fakulty jsou přímo odvislé od 
rozvoje kampusu. 

 
 
 
V souvislosti s ukončením svého funkčního období děkana prof. Novák poděkoval 
přítomných členům vědecké rady za jejich aktivní práci a vyjádřil naději, že se s nimi bude 
i nadále pracovně setkávat na akademické půdě Přírodovědecké fakulty UJEP. 
 
 
 
                                     Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 
                                              děkan 
 
 
 
 
Zapsala: Zdeňka Podaná 
Ústí n. L. 21. 10. 2010 
 


