Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 30. 10. 2007
Přítomni: Eva Berrová (KGEO), Jan Dytrych (KI), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Martin
Kuřil (KMA), Dr. Jan Malý (KBI), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Zdeněk Smutný (KI)
Nepřítomen: Jiří Škoda (KGEO)
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan)
Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan)
Program:
1. Schválení náhradníků do studentské komory senátu PřF UJEP
2. Schválení hlasování per rollam za období červenec – září 2007
3. Schválení pravidel vnitřní grantové agentury
4. Příprava shromáždění akademické obce
5. Příprava voleb do akademického senátu UJEP
6. Projednání odměňování studentů za různé práce
7. Různé
Ad 1.
Členové senátu schválili zařazení náhradníků Jana Dytrycha a Zdeňka Smutného z katedry informatiky PřF
UJEP mezi členy akademického senátu. Tito studenti nahradili studenta Jiřího Nového (ukončení studia) a Pavla
Kulhavého (odstoupil na vlastní žádost). Oba náhradníci byli řádně zvoleni ve volbách do AS PřF UJEP dne
24. 5. 2007 a umístili se mezi náhradníky na prvních dvou místech.
Ad 2.

Ve dnech 1. 7. až 11. 9. 2007 se senátoři vyjadřovali prostřednictvím hlasování per rollam
k následujícím žádostem a dokumentům:
1. Podmínky přijetí na PřF UJEP ve školním roce 2008/09
2. Schválení dodatku k rozpočtu FRIM (položky související s rekonstrukcí skleníku Za Válcovnou a
vybudování místnosti pro servery na KI)
3. Schválení čerpání FRIM v letošním roce na převod do staveb FRIM UJEP jako spoluúčast fakulty
na výstavbě skleníku KBI
Důvody, proč byl Senát požádán v době prázdnin o urychlené projednání a schválení předložených
dokumentů vysvětlil přítomný děkan PřF.
Výsledky hlasování:
Ad 1.
Své připomínky zaslalo ve stanoveném termínu sedm senátorů. Všech sedm senátorů se vyjádřilo
k „Podmínkám přijetí“ kladně s drobnými připomínkami, které byly do dokumentu zapracovány.
Ad 2.
Své připomínky zaslalo ve stanoveném termínu šest senátorů. Všech šest senátorů se vyjádřilo
k předložené žádosti kladně.
Ad 3.
Své připomínky zaslalo ve stanoveném termínu sedm senátorů. Všech sedm senátorů se vyjádřilo
k předložené žádosti kladně.
Usnesení: Výsledky všech hlasování per rollam byly schváleny všemi přítomnými senátory AS PřF UJEP.
Ad 3.
Akademickému senátu byla předložena k projednání pravidla interní grantové agentury PřF UJEP. Proděkan doc.
J. Pavlík zodpověděl dotazy senátorů, které se týkaly zejména způsobu financování vnitřních grantů.
Usnesení: AS PřF UJEP se souhlasně vyjadřuje k návrhu pravidel interní grantové agentury s výsledkem osm
hlasů pro.

Ad 4.
AS stanovil termín shromáždění akademické obce PřF na středu 5. 12. 2007 od 18 hod. v místnosti CN221.
AS PřF schválil tento program:
1. Zpráva o činnosti fakulty za uplynulý rok.
2. Zpráva o činnosti senátu za uplynulé období (červen 2006 – listopad 2007)
3. Představení kandidátů do akademického senátu UJEP (pokud si to budou přát).
Současně se shromážděním Akademické obce se uskuteční pravidelná schůze AS PřF.
Ad 5.
K zabezpečení voleb zástupců PřF do AS UJEP schválili členové senátu PřF dílčí volební komisi složenou ze
dvou akademických pracovníků (Mgr. D. Sedlák, Mgr. Jiří Přibyl) a dvou studentů (Z. Smutný – předseda, J.
Ceeová).
Termín voleb byl stanoven na 6. 12. 2007 od 8 do 13 hodin v budově České mládeže.
V týdnu od 5. 11. do 9. 11. vyhlásí AS PřF volby do AS UJEP spolu s pravidly pro navrhování kandidátů.
Ad 6.
AS PřF projednal návrh členky senátu E. Berrové, který se týkal zvýšení odměny studentům za práci ve
studovnách a jiných učebnách a za práci pomocné vědecké síly. Přítomný děkan PřF UJEP doc. Novák souhlasil
s úpravou těchto částek tak, aby korespondovaly pravidlům platným na PF: 50,- Kč/hod. za práci ve studovnách
a jiných učebnách a ve výši 70,- až 100,- Kč/hod. (bude upřesněno) za práci pomocné vědecké síly s platností od
1. 10. 2007.

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

Ověřila: Eva Berrová
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
předseda senátu PřF UJEP

