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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 17. 10. 2018 

 

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

Nepřítomni: - 

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

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), RNDr. Martin Švec, Ph.D. 
(proděkan pro studium PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP), doc. Ing. 
Martin Kormunda, Ph.D., RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.  

 

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Schválení zápisu z hlasování per rollam 
4. Vyjádření k návrhu bakalářského studijního programu Matematika ve firmách a státní správě  
5. Vyjádření k návrhu bakalářského studijního programu Aplikovaná geoinformatika  
6. Vyjádření k návrhu doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika materiálů  
7. Projednání návrhu oblasti vzdělávání Vědy o Zemi  
8. Projednání návrhu oblasti vzdělávání Učitelství 
9. Schválení Stipendijního řádu PřF UJEP 
10. Schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2018 
11. Informace o čerpání rozpočtu FRIM k 30. 6. 2018 
12. Různé 

a) Informace o ukončení mandátu dr. Spěváka a přípravě vyhlášení doplňovacích voleb 
do AS PřF UJEP 
 
 

Zahájení: 13:00 

 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 11 ze 14 členů. 

 

Předsedkyně Akademického senátu PřF UJEP přivítala pana děkana a další přítomné hosty. Dále 
informovala přítomné o zániku mandátu senátora dr. Spěváka.  

 

1. Schválení programu zasedání. 

.Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

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

usnesení schváleno 

 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 
27. 6. 2018.              

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

  usnesení schváleno 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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3. Schválení zápisu z hlasování per rollam 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z hlasování per rollam konaného od 5. 7. 2018 7:09 hodin 
do 11. 7. 2018 12:00 hodin.              

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

usnesení schváleno 

 

4. Vyjádření k návrhu bakalářského studijního programu Matematika ve firmách a státní 
správě 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval 
dr. Kuřil, který je garantem předkládaného studijního programu. Dr. Fišer zaslal předem senátorům 
několik obsahových připomínek, které byly projednány a které budou do textu žádosti zapracovány.  

 

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

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

usnesení schváleno  

 

5. Vyjádření k návrhu bakalářského studijního programu Aplikovaná geoinformatika  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval 
v zastoupení garanta programu dr. Bláha. Informace dále doplnil děkan doc. Pavlík, který uvedl, že 
se jedná o program uskutečňovaný zároveň Přírodovědeckou fakultou UJEP a Fakultou životního 
prostředí UJEP, na níž byl návrh žádosti již projednán na zasedání jejího fakultního Akademického 
senátu a Vědecké rady. Dr. Fišer zaslal předem senátorům několik obsahových připomínek, které 
byly projednány a které budou do textu žádosti zapracovány.  

 

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

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

usnesení schváleno  

 

6. Vyjádření k návrhu doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika materiálů   

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval doc. 
Kormunda, jež je garantem předkládaného programu.  Informace k předkládané žádosti dále doplnil 
děkan doc. Pavlík. Dr. Fišer zaslal předem senátorům několik obsahových připomínek, které byly 
projednány a které budou do textu žádosti 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 Aplikovaná fyzika materiálů 
po zapracování připomínek senátorů. 

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

usnesení schváleno  

 

7. Projednání návrhu oblasti vzdělávání Vědy o Zemi  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh záměru podání žádosti o institucionální akreditaci 
UJEP v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi pro bakalářský a navazující magisterský stupeň. Předložený 
materiál okomentovali děkan doc. Pavlík a proděkan dr. Švec.  
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Usnesení: AS PřF UJEP projednal návrh oblasti vzdělávání Vědy o Zemi pro uskutečňování 
programů bakalářského a magisterského typu na základě oprávnění vyplývajícího  z institucionální 
akreditace. 

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

usnesení schváleno  

 

8. Projednání návrhu oblasti vzdělávání Učitelství  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh záměru podání žádosti o institucionální  akreditaci 
UJEP v oblasti vzdělávání Učitelství pro bakalářský a magisterský stupeň. Předložený materiál 
okomentovali děkan doc. Pavlík a proděkan dr. Švec.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP projednal návrh oblasti vzdělávání Učitelství pro uskutečňování programů 
bakalářského a magisterského typu na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace.  

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

usnesení schváleno  

 

9. Schválení Stipendijního řádu PřF UJEP 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh Stipendijního řádu PřF UJEP. Předložený předpis 
okomentoval proděkan dr. Švec, který také zodpověděl dotazy senátorů a reagoval na  předem 
zaslané připomínky místopředsedy Bc. Rouba.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje 
návrh Stipendijního řádu PřF UJEP po zapracování připomínek senátorů. 

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

                usnesení schváleno 

 

10. Schválení úpravy čerpání FRIM 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, a to o další položku Úprava topného 
systému ve skleníku Za Válcovnou ve výši 148 538,- Kč.  

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

                usnesení schváleno 

 

11. Informace o čerpání rozpočtu fakulty a čerpání FRIM k 30. 6. 2018  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi přehled čerpání rozpočtu k  30. 6. 2018 a přehled o čerpání 
rozpočtu FRIM k 30. 6. 2018. Předložený materiál okomentoval 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 informaci 
o čerpání rozpočtu PřF UJEP a FRIM PřF UJEP k 30. 6. 2018.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 30. 6. 2018 a bere 
na vědomí plán čerpání FRIM k 30. 6. 2018. 
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12. Různé 

a) Informace o ukončení mandátu dr. Spěváka a přípravě vyhlášení doplňovacích voleb 
do AS PřF UJEP 

Předsedkyně dr. Hejnová a místopředseda Bc. Roub informovali senátory o zániku mandátu 
senátora dr. Spěváka za matematický okrsek AS PřF UJEP ke dni 14. 9. 2018 podle čl. 3, odst. 4, 
písm. b) VŘ AS PřF UJEP. S ohledem na absenci náhradníků za matematický volební okrsek AK AS 
PřF UJEP upozornili na nutnost vyhlásit na nadcházejícím zasedání senátu doplňovací volby podle 
čl. 13, odst. 1 VŘ AS PřF UJEP. Dále nastínili možný harmonogram voleb a vyzvali přítomné k účasti 
ve volební komisi. Zájem o činnost ve volební komisi projevil Bc.  Roub, Bc. Štěpka, Mgr. Dolejš a po 
jednání dr. Štofik, kteří připraví podklady potřebné pro vyhlášení voleb.  
 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci o ukončení mandátu dr. Spěváka a přípravě 
vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP.  
 

b) Informace proděkana pro studium o změnách, které nastaly v souvislosti s přechodem 
na celouniverzitní SZŘ a o informování studentů v této věci  

Proděkan pro studium dr. Švec informoval přítomné o změnách, které nastaly v souvislosti 
s přechodem na celouniverzitní SZŘ, a o informování studentů v této věci. Senátoři vznes li několik 
dotazů, které byly zodpovězeny proděkanem dr. Švecem. Z diskuze senátu vzešla potřeba lépe 
informovat studenty o studijních záležitostech.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci proděkana o změnách, které nastaly v souvislosti 
s přechodem na celouniverzitní SZŘ a o informování studentů v této věci. Zároveň AS PřF UJEP 
doporučuje vedení fakulty studenty dostatečně a včas informovat o změnách prostřednictvím 
fakultních i katederních webových stránek.   
 

c) Informace děkana o aplikaci GDPR na fakultě 
Děkan doc. Pavlík informoval přítomné senátory o aplikaci GDPR na fakultě. Uvedl, že akademická 
obec byla seznámena se zásadami GDPR. Odpovědnou osobou na PřF UJEP je v  současné době 
proděkan dr. Kuba.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci děkana doc. Pavlíka o aplikaci GDPR na fakultě. 
 

d) Informace vedení fakulty o inauguraci nového děkana 
Děkan doc. Pavlík informoval, že v souvislosti se jmenováním nového děkana doc. Varadyho se 
bude dne 8. listopadu od 14.00 konat jeho inaugurace v Císařském sálu Muzea města Ústí 
nad Labem. Pozvánka bude senátorům doručena v následujících dnech.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci děkana doc. Pavlíka o inauguraci nového děkana.  
 

e) Informace děkana o stavbě CPTO 
Pan děkan doc. Pavlík seznámil přítomné senátory s průběhem stavby CPTO a nastínil problémy 
s vícenáklady, jež vznikají během stavby. Dále uvedl, že výběrové řízení pro zařízení interiéru by 
mělo být připraveno do konce listopadu. Informoval senátory o možnosti využití finančních 
prostředku z Fondu provozních nákladů a upozornil, že by nemělo dojít k úplnému vyčerpání tohoto 
fondu.  
 
Závěr: AS PřF  UJEP bere na vědomí informaci děkana doc. Pavlíka o stavbě CPTO.  
 

f) Informace děkana o stavbě budovy CBEO  
Děkan doc. Pavlík seznámil členy senátu o nově zjištěném havarijním stavu střechy posluchárny 
Za Válcovnou a zmínil možnost žádosti o využití havarijního fondu UJEP na její opravu.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci děkana doc. Pavlíka o stavbě budovy CBEO.  
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g) Poděkování končícímu děkanovi  
Předsedkyně dr. Hejnová poděkovala jménem celého senátu končícímu děkanovi doc. Pavlíkovi 
za velmi dobrou spolupráci s akademickým senátem a popřála mu mnoho štěstí a úspěchů 
v osobním a dalším pracovním životě. Následně děkan doc. Pavlík poděkoval senátorům za dobrou 
spolupráci a součinnost při projednávaní předložených materiálů.  
 
 
 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 21. 11. 2018 od 13.00 h.  

 

 

 

Ukončení: 15:27  

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá 

 

                                                                                                                RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

                                                                                                                předsedkyně AS PřF UJEP 


