Zápis
ze zasedání Akademického senátu BF JU konaného 7.10. 2004
Přítomni (bez titulů) : Štech, Šantrůčková, Kaštovský, Kopáček, Fuchs, Hauer, Hrouzek,
Košnar, Koutecký, Střelec
Omluvena: Křenová
Hosté (bez titulů): Grubhoffer, Šmilauer
1. Studijní řád
• vzhledem k opakovaným nejasnostem s kurzy „Zadání magisterské diplomové práce“
„Bakalářská diplomová praxe“ a „Magisterská diplomová praxe“ AS BF žádá, aby
byly všechny potřebné informace uvedeny v sylabu příslušných kurzů.
• na základě žádosti proděkana pro vědu a doktorské studium schválil AS BF
následující znění odstavců 2 a 3 článku 8 Studijního řádu BF.
(2) Zájemci se ke zkoušce musí písemně přihlásit, a to do konce ledna pro jarní a do konce
srpna pro podzimní zkušební termín. Jako rigorózní práce se na BF JU obvykle předkládá
původní vědecká práce řešící problematiku daného oboru. Práce musí být publikovaná
(přinejmenším přijatá do tisku, což se dokládá stanoviskem redakce časopisu) ve vědeckém
nebo recenzovaném odborném časopisu nebo jiném periodiku. V případě, že je jako rigorózní
práce předložena vědecká práce publikovaná v časopisu, který dosáhl v posledních 4 letech
alespoň jednou impaktní faktor 0,3 nebo vyšší, upouští se od oponování této práce. V případě
jiné odborné publikace se práce předkládá jednomu oponentovi.V případě spoluautorů je třeba
přiložit jejich vyjádření k podílu uchazeče na této publikaci. Předložená publikace, případně
doplněná komentářem, představuje rigorózní práci ve smyslu par. 46 odst. 5 zákona o VŠ.
(3) Zkušební komisi a případného oponenta předložené rigorózní práce jmenuje na návrh
oborové rady děkan. Diplom o udělení titulu RNDr. bude vystaven do jednoho měsíce po
úspěšném složení rigorózní zkoušky. Neúspěšnou zkoušku je možno jen jednou opakovat a to
nejdříve za půl roku.
2.Metoda hodnocení pracovního výkonu na BF
• Proděkan pro rozvoj předložil materiál „Metoda hodnocení pracovního výkonu na
BF“ a detailně zdůvodnil přijatá řešení. Po diskusi AS BF schválil předložený
materiál (hlasování 10-0-0), jehož schválené znění je k dispozici na webové adrese
http://regent.jcu.cz/vykon-intro.html. Následně se členové AS BF korespondenčně
dohodli s proděkanem, že nezbytné drobné úpravy, které vyvstanou v souvislosti se
získáváním podkladů pro hodnocení, budou vyřešeny v duchu logiky a jednoduchosti
a následně projednány a hromadně znovu schváleny AS BF.
3.Doplňovací volby do AS JU a řádné volby do AS BF JU
• Senát projednal složení volební komise pro volby do AS JU – (bez titulů) A. Bezděk,
J. Kučera, J. Jersáková

4.Přijímací řízení
• Předseda AS vyzval k intenzivní práci na případné revizi přijímacího řízení, zejména
do magisterského studia. V této souvislosti byl předběžně dohodnut termín dalšího
jednání 25.10.2004
5.Různé
• AS BF vzal na vědomí změnu ve vedení katedry obecné biologie, kde byl pověřen
vedením doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Milan Štech
předseda AS BF JU

