
Zápis z 6. schůze předsednictva AS UPa 

4. května 2017 

(zasedací místnost FF UPa v EA, 12. patro) 

 

Účastníci (bez titulů): Jiří Kubeš, Petr Bělina, Ivan Kopáčik 

Členové předsednictva Jan Stejskal a Martin Šanda byli z jednání omluveni.  

 

1) Diskuse o termínu 4. zasedání senátu 

 Předsednictvo AS UPa prodiskutovalo posunutí termínu 4. zasedání na 13. června 

2017. Hlavními důvody jsou nedostatečná doba na přípravu materiálů pro zasedání (pokud 

nejsou schváleny vnitřní předpisy fakult, tři týdny na přepracování jsou nedostatečné) a volba 

děkana FR v původně navrženém termínu. Toto posunutí termínu je však třeba konzultovat 

s rektorátem. 

 

2) Návrh programu 3. zasedání AS UPa 

Předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 4. zasedání AS UPa dne 16. května 

2017. Na tomto zasedání bude projednán Jednací řád Vědecké rady UPa, vnitřní předpisy 

fakult (FF, FChT, FZS) a bude vyhlášena volba rektora. V této souvislosti předsednictvo 

navrhuje, aby členy volební komise pro volbu rektora byli členové předsednictva AS UPa.   

 

3) Harmonogram voleb rektora 

Předsednictvo projednalo předběžný návrh harmonogramu voleb rektora. Předseda 

volební komise bude přijímat návrhy do 26. září 2017 do 12:00. Představení kandidátů na 

funkci rektora 5. října 2017 (je třeba zajistit posluchárnu). Volba rektora by pak měla 

proběhnout na 5. zasedání AS UPa dne 17. října 2017. Harmonogram voleb je třeba zveřejnit 

bezprostředně po zasedání AS na intranetu a vývěskách univerzity.  

 

4) Diskuse o Volebním řádu Akademického senátu FF 

 Předsednictvo konstatovalo, že konečné rozhodnutí o materiálu ponechá na legislativní 

komisi, případně na rozhodnutí akademického senátu FF. 

 

5) Osvědčení o členství v AS UPa 

 Předsednictvo odsouhlasilo finální podobu osvědčení. 



 

6) Informace předsedy AS UPa 

 J. Kubeš informoval předsednictvo o jednání Správní rady UPa a Rady pro vnitřní 

hodnocení UPa, kterých se zúčastnil. 

 

7) Zveřejnění zápisu ze zasedání AS UPa 

 J. Kubeš informoval předsednictvo, že zápis je nyní na veřejně přístupné části 

internetových stránek, ovšem nikoliv v záložce „Akademický senát“, ale v záložce „Úřední 

sdělení“. Umístění zápisu ještě bude diskutováno s CIT.  

 

8) Přednáška prof. Málka 

 Dne 16. května 2017 před zasedáním AS UPa seznámí prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

(FChT) senátory a další zájemce z řad akademické obce s novou metodikou hodnocení 

vědeckých výsledků. Pozvánku zajistí J. Kubeš. 

 

 

 

Zapsal: P. Bělina   

 

 

 


