
Zápis z online zasedání AS PřF UJEP

konaného dne 19. 5. 2021

Přihlášení: Adam Antonín Capoušek

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Mgr. Pavel Kaule

Anežka Koutníková

Jan Kuřil

Eliška Láchová

Bc. Michaela Průšová

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.

Mgr. Květuše Sýkorová

Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. (přihlášení ve 13:06)

Nepřihlášení: Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Omluvení:

Tajemník: Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP)

Hosté: Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP)

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. (proděkan pro vědu a výzkum)

RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Předem schválený program zasedání formou per rollam:
1. Projednání zápisů

a. z řádného online zasedání ze dne 21. 4. 2021,

b. z hlasování per rollam ze dne

● 25. 4. 2021 ohledně schválení podmínek pro přijetí ke studiu na

Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok  2021/2022 - 2. kolo,

● 25. 4. 2021 ohledně schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF pro ak.

rok 2021/2022 – aktualizace,

● 25. 4. 2021 ohledně schválení rozpočtu PřF UJEP na rok 2021, rozpočtové

změny vůči PF a plánu čerpání FRIM na  rok 2021,

● 25. 4. 2021 ohledně schválení zápisů z minulého řádného zasedání ze dne

17. 2. 2021 a z per rollam hlasování: ze dne 16. 2. 2021 ohledně schválení

programu online jednání AS PřF UJEP, ze dne 25. 2. 2021 ohledně schválení



zápisů z minulého řádného zasedání a ze dne 25. 2. 2021 ohledně schválení

návrhu Stipendijního řádu Přírodovědecké fakulty UJEP.“

2. Projednání návrhu akreditace doktorského studijního programu Aplikované iontové

technologie.

3. Různé

a. Informace k čerpání rozpočtu fakulty za 1. čtvrtletí roku 2021.

Zahájení ve 13:01

Senátoři jsou přihlášeni v počtu 13 z 15. Nejsou přihlášeni senátoři Matoušek a Štofík.

Předseda AS PřF UJEP přivítal přihlášené senátory a členy vedení fakulty. Ohledně

organizace konstatoval, že program zasedání byl schválen předem formou per rollam, a dále

uvedl, že o usneseních k jednotlivým bodům se bude hlasovat dodatečně formou per rollam.

1. Projednání zápisů z minulého řádného zasedání a z per rollam hlasování.

Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory k připomínkám ohledně zápisů. Senátoři

nevznesli připomínky.

Usnesení: „AS PřF UJEP schvaluje zápisy z minulého řádného zasedání a z per rollam
hlasování.“

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

Přihlášení senátora Štofíka.

2. Projednání návrhu akreditace doktorského studijního programu Aplikované iontové

technologie.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu, proděkanovi Pavlíkovi. Proděkan

Pavlík omluvil garanta studijního oboru, docenta Kormundu, a uvedl důvody k vytvoření

nového doktorského studijního programu. Dále konstatoval, že bylo nutné podle závěru

akreditační komise zúžit zaměření doktorského studijního programu na oblasti, ve kterých má

PřF výsledky ve vědě, vhodné personální obsazení a odpovídající přístroje. Doktorský studijní

program bude realizován ve spolupráci s Akademií věd. Proděkan Pavlík dále požádal senát

o pozdější schválení předloženého návrhu formou per rollam, protože materiály týkající se

nového studijního programu byly senátu představeny až v den jednání senátu.

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi a na úvod se zeptal, do kdy bude potřeba

schválit usnesení o kladném stanovisku k návrhu nového studijního programu. Proděkan

Pavlík konstatoval, že nejzazší termín je 4. 6. 2021. Senátoři neměli žádné doplňující dotazy.

Senát bere na vědomí projednání návrhu akreditace doktorského studijního programu Aplikované

iontové technologie.



3. Různé

a. Informace k čerpání rozpočtu fakulty za 1. čtvrtletí.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi, který konstatoval, že

předkládá informativní materiál týkající se ekonomické situace PřF UJEP za první čtvrtletí.

Tajemník Lauterbach uvedl, že náklady na vyšší odpisy jsou částečně kryty odpisy z dotací a

zvýšené náklady na provoz budovy jsou dány probíhajícími technickými opatřeními v CPTO.

Podle tajemníka Lauterbacha se čerpání vyvíjí podle plánů.

Předseda AS PřF UJEP se zeptal předsedy EKAS Hrušky, jestli se k tomuto bodu sešla

ekonomická komise. Senátor Hruška konstatoval, že ekonomická komise se nesešla.

Předseda AS PřF UJEP otevřel diskuzi. Senátoři neměli žádné doplňující dotazy.

Senát bere na vědomí informace k čerpání rozpočtu fakulty za 1. čtvrtletí.

Předseda AS PřF UJEP poděkoval všem účastníkům online jednání AS PřF UJEP za účast.

Ukončení: 13:26

Zapsal: Martin Kozakovič

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

předseda AS PřF UJEP


