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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 22. 5. 2019 

 

Přítomni: Jiří Brož, Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Havlica, 
Ph.D., RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Jan Keller, Mgr. 
Zuzana Nejedlá, Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D., Bc. Martin Roub, Ing. Magda Škvorová, 
Ph.D., Bc. Ondřej Šmíd, Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Nepřítomni: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. 

Omluveni: Bc. Jan Štěpka 

Hosté: PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PřF 
UJEP), Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu PřF UJEP), 
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach 
(tajemník PřF UJEP) 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Schválení převodu 17 mil. Kč z FPP na pořízení vnitřního vybavení budovy CPTO 
4. Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2019  
5. Různé 

a) Informace děkana o směrnici k ediční činnosti 

b) Zveřejňování zápisů AS PřF na novém webu fakulty 

c) Informace o činnosti SK AS PřF UJEP 

 

Zahájení: 13:03 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 13 z 15 členů. 

 

Předsedkyně Akademického senátu PřF UJEP přivítala členy AS PřF UJEP, členy vedení PřF 
UJEP. Dále omluvila děkana doc. Varadyho, který se účastní zasedání Vědecké rady mimo Ústí 
nad Labem. 

 

1. Schválení programu zasedání  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

       Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 
17. 4. 2019. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

  

3. Schválení převodu 17 mil. Kč z FPP na pořízení vnitřního vybavení budovy CPTO 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi žádost o převod částky ve výši 17 mil. Kč z Fondu 
provozních prostředků na střediska spoluúčasti, ze kterých se bude financovat spoluúčast fakulty 
na pořízení vybavení CPTO. Předložený materiál okomentoval tajemník Ing. Lauterbach, který 
seznámil přítomné s jednotlivými složkami dané částky, termíny výběrových řízení a 
harmonogramem dokončování stavby a plánovaného stěhování do nových prostor . V proběhlé 
diskuzi se řešily spoluúčasti z dalších pracovišť, které budou sídlit v nové budově, zejména pak 
FŽP, která zde bude patrně sídlit na větší ploše, než se původně očekávalo.  

AKADEMICKÝ SENÁT 
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Předseda Ekonomické komise dr. Hruška informoval, že Ekonomická komise doporučuje daný 
materiál schválit.  

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit převod 17 mil. Kč 
z Fondu provozních prostředků fakulty na střediska spoluúčasti jako spoluúčast fakulty na pořízení 
vnitřního vybavení budovy CPTO nábytkem, AV technikou a dalšími interiérovými prvky.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje převod 17 mil. Kč 
z Fondu provozních prostředků fakulty na střediska spoluúčasti jako spoluúčast fakulty na pořízení 
vnitřního vybavení budovy CPTO nábytkem, AV technikou a dalšími interiérovými prvky. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování 

usnesení schváleno  

 

4. Informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2019 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi přehledovou tabulku týkající se čerpání rozpočtu PřF UJEP 
k datu 31. 3. 2019. Předložený materiál okomentoval tajemník Ing. Lauterbach, který uvedl, že čerpání 
odpovídá alikvótní části rozpočtu schválenému pro letošní rok. Zároveň uvedl, že z rozpočtu FRIM 
zatím nebylo čerpáno, tudíž nebylo do senátu tento materiál nutné předkládat.  

Předseda Ekonomické komise dr. Hruška informoval, že Ekonomická komise doporučuje vzít danou 
informaci o čerpání na vědomí. 

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí Informac i 
o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2019. 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí Informaci o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 3. 2019. 

 

5. Různé  

a) Informace děkana fakulty o směrnici k ediční činnosti 

V zastoupení nepřítomného děkana doc. Varadyho informoval proděkan dr. Bláha o změně směrnice 
k ediční činnosti, která již byla projednána Vědeckou radou PřF UJEP. Uvedl, že prvním termínem pro 
podání návrhu do edičního plánu pro akademický rok 2019/2020 je září 2019. Dále informoval 
o nutnosti jmenování členů ediční komise a avizoval zaslání dané směrnice členům senátu k vyjádření 
legislativně-technických připomínek. V rámci proběhlé diskuze se dr. Hruška zajímal o změny oproti 
původní směrnici, kdy vyplynulo, že se jedná především o rozšíření působnosti ve smyslu podpory 
tvorby monografií, časopisů, skript, prezentačních publikací atd. 

 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o směrnici k ediční činnosti.  

 

b) Zveřejňování zápisů AS PřF UJEP na novém webu fakulty 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala přítomné, že je nutné zveřejňovat zápisy na webu fakulty, 
což se na tom současném s ohledem na jeho stav neděje, a informovala o stanovisku právního 
oddělení UJEP týkajícího se GDPR. Dále uvedla, že aktuálně jsou zápisy krom služby elf.ujep.cz 
zveřejňovány také již na zkušební verzi fakultního webu a v záloze i na sdíleném disku v rámci 
služby G-Suite.  

 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace předsedkyně dr. Hejnové o zveřejňování zápisů 
na webových stránkách PřF UJEP tak, aby zápisy byly veřejně přístupné.  

 

c) Informace o činnosti SK AS PřF UJEP  

Bc. Ondřej Šmíd přednesl přítomným senátorům témata, kterých se týkalo zasedání SK AS PřF 
UJEP dne 15. 5. 2019, a uvedl návrhy přicházející ze strany SK AS PřF UJEP. Každý 
z přednesených bodů se stal tématem bohaté diskuze.  
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Náměty diskuze: 

i) Den kariéry PřF a FŽP UJEP 

Zástupci studentů navrhli částečnou obměnu firem účastnících se této akce  a také doporučili účast 

i nesoukromých institucí jako například Magistrátu Ústí nad Labem, Krajského úřadu, Správu NP či 

CHKO atd. Dále byl podán návrh na účast našich absolventů. Tyto podněty byly ze strany vedení 

vítány. Na závěr byl vznesen dotaz ohledně spolupráce s Oddělením pro vnější vztahy rektorátu 

UJEP, co se týče kariérního poradenství.  

ii) Den vědy a umění 

Proběhlo hodnocení akce s názvem Den vědy a umění, které bylo ze všech stran kladné. 

Předsedkyně dr. Hejnová otevřela diskuzi týkající se dostupnosti fotografií z této akce. Posléze 

byla diskuze převedena na téma hlavních komunikačních kanálů sloužících k propagaci fakulty.  

iii) Nové webové stránky PřF UJEP 

Proděkan dr. Bláha informoval senátory o vytvoření tzv. pracovní skupiny, která bude mít na 

starosti fakultní propagaci a měla by se také stát komunikační cestou mezi jednotlivými pracovišti a 

pracovníky zodpovědnými za chod nového webu, sociálních sítí a další propagaci fakulty. Dále 

potvrdil, že používaná šablona je průběžně optimalizována také pro funkci v  mobilech či tabletech. 

Byl také diskutován vzhled portálu jednotlivých kateder, přičemž se k  univerzitní šabloně zatím 

hlásí KGEO, KI, ÚMC. KFY v současné době zvažuje. Proděkan dr. Bláha předpokládá, že 

nejpozději 10. 6. 2019 bude zahájen provoz nových webových stránek. 

iv) Propagační video PřF UJEP 

Členové SK AS PřF UJEP vznesli dotaz týkající se dlouho očekávaného propagačního videa naší 

fakulty. Proděkanka dr. Liegertová uvedla, že v současné době video stále nemá k  dispozici a je 

nutné přistoupit alespoň k získání záběrů od studentů FUD, s nimiž je v této věci zatím komunikace 

neúspěšná. 

v) Přírodovědecká fakulta na sociálních sítích (Facebook, Instagram  apod.) 

Toto téma bylo diskutováno již v bodě ii). K tomuto bodu senátor Bc. Šmíd po ukončení zasedání 

zaslal proděkanovi dr. Bláhovi další návrhy na příspěvky, které byly diskutovány na setkání SK AS 

a které studenti doporučují zveřejnit v dalších příspěvcích. 

vi) Propagační materiály 

Proděkan dr. Bláha okomentoval výsledky vyhodnocení dotazníku týkajícího se preferencí 

poptávky po reklamních předmětech. Se začátkem akademického roku 2019/2020 by měly být 

fakultní propagační materiály dostupné na zřízeném e-shopu, který byl označen jako prioritní cesta 

prodeje.  

 

d) Přehled podaných projektů a grantů 

Místopředseda Bc. Roub požádal o předložení informace o podaných projektech a grantech  

na následující jednání senátu. Přítomní členové vedení přislíbili předání této žádosti proděkanovi 

pro vědu a výzkum doc. Pavlíkovi, který nebyl ze zdravotních důvodů přítomen na jednání.  

 

e) Volební okrsky do studentské komory AS  

Místopředseda Bc. Roub připomenul, že bude potřeba, aby byl na jednání senátu předložen 

k vyjádření Příkaz děkana stanovující volební okrsky do studentské komory, jelikož se na podzim 

tohoto roku budou konat řádné volby do AS. Proděkan dr. Švec uvedl, že počítá s  předložením 

daného materiálu na některé z následujících jednání.  

 

f) Týmový disk v rámci služby G-Suite pro členy AS PřF UJEP 

Místopředseda Bc. Roub informoval, že po dohodě s předsedkyní senátu byly cestou proděkanky 

dr. Liegertové zřízeny všem členům senátu účty v rámci služby G-Suite a následně i týmový disk, 
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který bude do konce tohoto mandátu sloužit v pilotním režimu pro sdílení a zálohování některých 

dokumentů.   

 

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 26. 6. 2019 od 9 h v zasedací místnosti 
Klíšská 28. 

 

Ukončení: 14.32 

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá  

Schválila: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.  

                                                                                                                 RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

   předsedkyně AS PřF UJEP 


