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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 23. 5. 2018 

 

Přítomni:  PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., 
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., Mgr. Zuzana Nejedlá, 
Bc. Martin Roub, Mgr. Jan Spěvák, Ph.D., Ing. Magda Škvorová, Ph.D., Bc. Ondřej 
Šmíd, Bc. Jan Štěpka, Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Nepřítomni: -  

Omluveni:  Jiří Brož, doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., Jan Keller  

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. 
(proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy), RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan 
pro studium PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP), doc. Ing. Jan 
Čermák, CSc. (vedoucí katedry chemie)  

 

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Analytická chemie 

životního prostředí a toxikologie 
4. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Aplikované 

nanotechnologie 
5. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Geografie  
6. Vyjádření k návrhu doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie  
7. Schválení doplnění a úpravy rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018 
8. Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2018   
9. Různé  

 

Zahájení:  9:04 

 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 10 z 15 členů, 

09:20 (po dokončení bodu 2) přišel Mgr. Dolejš 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 11 z 15 členů 

09:50 (po dokončení bodu 4) přišel Bc. Šmíd 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 12 z 15 členů 
 

Předsedkyně Akademického senátu PřF UJEP přivítala pana proděkana a další hosty. 

 

1. Schválení programu zasedání. 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala senátory o žádosti proděkana dr. Švece, aby studijní 
programy zaměřené na Aplikované nanotechnologie byly projednány za sebou. Navrhla proto 
prohození bodů 5 a 6.  

Upravený program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Analytická chemie 

životního prostředí a toxikologie 
4. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Aplikované 

nanotechnologie 
5. Vyjádření k návrhu doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie  
6. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Geografie  
7. Schválení doplnění a úpravy rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018  
8. Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2018  

AKADEMICKÝ SENÁT 
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9. Různé 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje změnu pořadí bodů „Vyjádření k návrhu navazujícího 
magisterského studijního programu Geografie“ a „Vyjádření k návrhu doktorského studijního 
programu Aplikované nanotechnologie“.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

 usnesení schváleno 

Usnesení:  AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání s navrženou změnou. 

       Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání  

Předsedkyně dr. Hejnová informovala přítomné senátory o chybě v usnesení v bodě 7e), týkající 
se termínu volebního shromáždění akademické obce, kterou je třeba v již zveřejněném zápisu 
opravit.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 
11. 4. 2018 po zapracování opravy. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

  usnesení schváleno 

  

3. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Analytická chemie 
životního prostředí a toxikologie 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Proděkan dr. Švec senátory informoval 
o schvalovací proceduře, jíž musejí všechny žádosti o akreditaci procházet.  Předložený materiál 
okomentoval doc. Čermák, který zároveň zastupoval garanta programu. Dr. Fišer vznesl k žádosti 
několik obsahových připomínek, které budou textu zapracovány. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního programu Analytická chemie životního 
prostředí a toxikologie po zapracování připomínek senátorů.  

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

 

4. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Aplikované 
nanotechnologie 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentovala 
proděkanka prof. Čapková, jež je garantkou předkládaného programu. Dr. Fišer vznesl k žádosti 
několik obsahových připomínek, které budou textu zapracovány.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního programu Aplikované nanotechnologie 
po zapracování připomínek senátorů.  

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno  

 

5. Vyjádření k návrhu doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentovala 
proděkanka prof. Čapková, jež je garantkou předkládaného programu. Dr. Fišer vznesl k žádosti 
několik obsahových připomínek, které budou textu zapracovány.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie 
po zapracování připomínek senátorů.  

Hlasování:11 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

                   usnesení schváleno 
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6.  Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Geografie  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval 
v zastoupení garanta programu dr. Bláha. Dr. Fišer vznesl k žádosti několik obsahových 
připomínek, zároveň ocenil zpracování předloženého dokumentu. Připomínky budou do textu 
zapracovány. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního programu Geografie po zapracování 
připomínek senátorů.   

     Hlasování:  12 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

                usnesení schváleno 

 

7. Schválení doplnění a úpravy rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh na změnu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP. 
Předložený materiál okomentovali děkan doc. Pavlík a tajemník Ing. Lauterbach.  

Předsedkyně EK AS PřF UJEP dr. Liegertová uvedla, že Ekonomická komise doporučuje 
předložený materiál schválit.  

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit úpravu plánu 
čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
úpravu plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018.   

      Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

                 usnesení schváleno 

 

8. Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2018 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2018. Předložený 
materiál okomentovali děkan doc. Pavlík a tajemník Ing. Lauterbach.  

Předsedkyně EK AS PřF UJEP dr. Liegertová uvedla, že Ekonomická komise doporučuje 
předložený materiál vzít na vědomí.  

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí Informace 
o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2018.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k  31. 3. 2018.   

 

9. Různé 

a) GDPR 

Dr. Bláha vznesl dotaz na aplikaci GDPR na fakultě. Děkan doc. Pavlík uvedl, že se v současné 
době se připravuje směrnice rektora, která bude tuto problematiku na univerzitě řešit . Dr. Spěvák 
požádal o vyhotovení metodické brožury při práci s GDPR na fakultě. Děkan doc. Pavlík přislíbil 
v této věci maximální součinnost.  
 

b) Informace děkana o CPTO  

Děkan doc. Pavlík informoval o průběhu plánovaného zahájení stavby CPTO. Zmínil, že 
ministerstvo školství schválilo navýšení kofinancování této budovy a že se nyní čeká na schválení 
ministerstvem financí. Předpokládá se, že by stavba mohla začít do konce června tohoto roku.  
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace děkana doc. Pavlíka o CPTO.  
 

c) Informace tajemníka o Centru biologických a environmentálních oborů a objektu 
Klíšská 30 

Tajemník Ing. Lauterbach informoval senátory o průběhu stavby Centra biologických 
a environmentálních oborů a uvedl, že stavba nového skleníku bude zahájena v červnu. Dále 
informoval, že v nejbližších týdnech proběhne v souvislosti s projektem MOPR rekonstrukce 
některých prostor v objektu Klíšská 30.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace tajemníka o Centru biologických 
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a environmentálních oborů a objektu Klíšská 30. 

 

d) Volební shromáždění Akademické obce PřF UJEP  
Předsedkyně dr. Hejnová pozvala přítomné na volební shromáždění Akademické obce PřF UJEP, 
které proběhne od 13.00 v CS 227.  

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 6. 6. 2018 od 13 h v místnosti CS  227. 

 

Ukončení: 10.28 

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá 

 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 předsedkyně AS PřF UJEP 


