Zápis ze zasedání AS PřF UJEP konaného dne 20. 6. 2007
Přítomni: Eva Berrová (KGEO), Dr. Eva Hejnová (KFY), Mgr. Petr Kubera (KI), Dr. Martin Kuřil (KMA), Dr.
Jan Malý (KBI), prof. Ivo Nezbeda (KCHE), Jiří Škoda (KGEO)
Omluveni: Jiří Nový (KI), Pavel Kulhavý (KI)
Hosté: Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (děkan)
Mgr. Martin Balej (proděkan)
Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan)
Ing. Petr Lauterbach (tajemník)

Program:
1. Schválení rozpočtu FRIM 2007
2. Vyjádření k materiálu „Hodnocení kateder na PřF UJEP“
3. Různé
Ad 1.
Členům senátu byl předem zaslán tajemníkem PřF UJEP Ing. Lauterbachem rozpočet FRIM na rok 2007.
K předloženému rozpočtu vznesli někteří členové senátu své návrhy:
•

Mgr. Kubera požadoval navýšení prostředků na realizaci serverovny v místnosti CN 560 na katedře
informatiky. K jeho návrhu se vyjádřil Doc. Novák a Ing. Lauterbach. Tento požadavek je nutno řešit ve
spolupráci s tajemníkem PřF UJEP a na úrovni kolegia děkana, případně požadovat dostatečně vysokou
finanční částku na příští rok. Prof. Nezbeda, jakožto vedoucí katedry informatiky, slíbil předat požadované
materiály obsahující zdůvodnění navýšení částky vedení fakulty.

•

Někteří senátoři navrhli, aby byly jednotlivé položky v rozpočtu FRIMu doplněny podrobnějším
zdůvodněním. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem šest senátorů bylo pro a jeden proti tomuto
návrhu.

Usnesení: AS PřF UJEP požaduje pro příště stručné zdůvodnění jednotlivých investic.
Na další dotazy senátorů a hostů týkající se rozpočtu FRIM odpověděl Doc. Novák, Doc. Pavlík a Ing.
Lauterbach.
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje rozpočet FRIM 2007 s výsledkem pět hlasů pro, žádný proti, dva se zdrželi
hlasování.
Ad 2.
Akademickému senátu byl děkanem PřF UJEP doc. Novákem předem zaslán k projednání inovovaný materiál
„Hodnocení kateder na PřF UJEP“. Přítomný děkan PřF UJEP doc. Novák vysvětlil potřebu změn
v „Hodnocení“, která vyplynula z používání kritérií v roce 2006.
K předloženému rozpočtu vznesli někteří členové senátu své návrhy:
• Mgr. Kubera se dotazoval na hodnocení ekonomické aktivity ve vztahu k rozvojovým projektům (např.
projektům ESF) vs. externí hlavní činnosti. Na tento dotaz odpověděl doc. Novák (externí hlavní činnost
není prioritním zájmem PřF UJEP, neboť – na rozdíl od projektů ESF – nepřispívá k rozvoji fakulty).
• Dr. Malý se dotazoval, proč se hodnocení citací provádí průměrem ze získaných bodů za poslední tři roky.
Vysvětlení podal přítomný proděkan Doc. Pavlík (personální složení kateder se mění). Dále dr. Malý
upozornil na nevhodnou formulaci v návrhu Hodnocení kateder (na str. 5 by mělo uvedeno pouze „patent“,
ne také „patentová přihláška“).
• Dr. Kuřil upozornil na vhodnost přejmenování koeficientu E (str. 1 v „Návrhu“) pro výpočet ekonomické
efektivity pracoviště, nebo změnu jeho výpočtu. Po diskusi byla dohodnuta změna výpočtu E (převrácená
hodnota).
Na další dotazy senátorů a hostů týkající se návrhu Hodnocení kateder odpověděl Doc. Novák, Doc. Pavlík a
Mgr. Balej.

Usnesení: AS PřF UJEP se souhlasně vyjadřuje k návrhu Hodnocení kateder na PřF UJEP s výsledkem pět hlasů
pro, žádný proti, dva se zdrželi hlasování s tím, že vzorec pro výpočet parametru E bude upraven.
Ad 3.
a) AS PřF UJEP bylo doručeno emailem sdělení senátora Jiřího Nového o ukončení bakalářského studia.
Tajemnice senátu byla pověřena, aby na studijním oddělení zjistila přesný stav věcí, zejména zda J. Novák není
zapsán v nějakém navazujícím programu. Po získání věškerých písemných podkladů bude postupováno podle čl.
3 Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP.
b) Členové AS se dohodli, že v následujícím období (zimní semestr ak. roku 2007/08) se budou scházet na svých
zasedáních zpravidla v úterý v 16. hod.
Termín příštího zasedání AS PřF UJEP: 2. 10. v 16 hodin.

Zapsala: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

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

