
 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 16. 9. 2020 

Přítomní: Adam Antonín Capoušek 
Mgr. Martin Dolejš 
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 
Mgr. Pavel Kaule 
Anežka Koutníková 
Jan Kuřil 
Eliška Láchová 
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 
Bc. Michaela Průšová  
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 
Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Nepřítomní: Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. (příchod ve 13.46) 
Omluvení: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 
Tajemník: Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP) 
Hosté: Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP) 

RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium) 
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan) 

Návrh programu zasedání: 
1. Schválení programu zasedání. 

2. Schválení zápisů 

 a. z řádného zasedání ze dne 24. 6. 2020. 

b. z hlasování per rollam ze dne 30. 7. 2020 k Vyjádření kladného stanoviska k               

návrhu doktorského studijního programu Geografie transformací. 

c. z hlasování per rollam ze dne 30. 7. 2020 ke Schválení doplněného plánu čerpání               

FRIM k datu 16. 7. 2020. 

d. z hlasování per rollam ze dne 30. 7. 2020 ke Schválení podmínek pro přijetí –                

Admission 2020/2021 pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce. 

3. Projednání akreditační žádosti bakalářského studijního programu Počítačové modelování         

ve vědě a technice. 

4. Udělení předchozího souhlasu děkanovi PřF ke jmenování členů Disciplinární komise PřF. 

5. Čerpání rozpočtu fakulty k 30. 6. 2020. 

6. Různé: 

 a. Vybavení CPTO. 

 b. Informace o CPTO. 

Zahájení: 13.04 

Senátoři jsou přítomni v počtu 12 z 15. Nepřítomni jsou senátoři Fišer, Matoušek a Sýkorová.               
Senát je schopen usnášení. 



 

Předseda senátu přivítal členy. Upozornil je na rozestupy kvůli hygienickým opatřením. 

1. Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu vyzval senátory k hlasování o programu zasedání. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

2. Schválení zápisu z minulého řádného zasedání a z per rollam hlasování. 

Předseda senátu vyzval senátory k hlasování o schválení zápisů. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápisy z minulého řádného zasedání a z per rollam              
hlasování. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

3. Projednání akreditační žádosti bakalářského studijního programu Počítačové modelování ve         
vědě a technice. 

Předseda senátu předal slovo proděkanovi Švecovi. Proděkan konstatoval, že studijní          
program doplňuje celou linii počítačového modelování na fakultě. Svým obsahem vychází z            
předchozí akreditace, ale byl inovován. Větší důraz je kladen na programování. Skládá se             
zejména z povinných předmětů, takže struktura je z 90 % předem daná. Pro kombinované              
studium je připravena většina studijních opor. V listopadu bude odeslána žádost národnímu            
akreditačnímu úřadu. Personální zajištění je podle proděkana dostatečné. Z hlediska          
výpočetních kapacit je v současné době CPTO rovněž dostatečně technicky vybavené. 

Předseda senátu vyzval senátory k obecné diskuzi a následně k hlasování. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách                 
vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního programu Počítačové         
modelování ve vědě a technice po zapracování připomínek senátorů. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

4. Udělení předchozího souhlasu děkanovi PřF ke jmenování členů Disciplinární komise PřF. 

Předseda senátu předal slovo proděkanovi Švecovi. Ten konstatoval, že funkční období           
Disciplinární komise je 2 roky. Funkční období bylo letos prodlouženo z konce května do             
konce září z důvodu přijatých protiepidemických opatření.  

Předseda senátu se zeptal, jakým způsobem se vybírají členové disciplinární komise.           
Proděkan Švec konstatoval, že tradičně je zastoupen proděkan pro studium. V případě            
studentů byli osloveni vedoucí kateder, aby navrhli studenty, u kterých lze zaručit, že budou              
studovat po dobu funkčního období této komise. Předseda senátu se dále zeptal, jaká je              
agenda Disciplinární komise. Proděkan Švec vysvětlil, že Disciplinární komise řeší přestupky           
studentů, jako je například nedodržení poplatkové povinnosti, opisování a podvádění během           
zkoušek, nebo falšování podpisů v indexu. Senátor Přibyl se zeptal, jaká je funkce             
náhradníka. Proděkan Švec reagoval, že náhradník je členem, který se účastní jednání            



 

komise v případě, kdy řádný člen nemůže být přítomen. Senátor Štofík se zeptal na složení               
jednotlivých skupin. Podle proděkana Švece má disciplinární komise tři studenty, tři           
akademické pracovníci a každá skupina jednoho náhradníka. 

Před samotným hlasováním předseda senátu upozornil na skutečnost, že se hlasuje o            
disciplinární komisi jako celku. Teprve kdyby disciplinární komise nebyla zvolena jako celek,            
pak by se hlasovalo o jednotlivých členech zvlášť. 

Předseda senátu oslovil senát k vybrání skrutátorů. Senát navrhl senátory Štofíka a Hrušku.            
Senát hlasoval o skrutátorech. 

Usnesení: Pro tajné hlasování byli zvoleni skrutátoři a to senátor Štofík a senátor Hruška. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

Proběhlo tajné hlasování. Senátor Štofík ukázal prázdnou hlasovací urnu před hlasováním i            
po vyjmutí hlasovacích lístků. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. f) zákona o vysokých školách dává                  
děkanovi PřF UJEP předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise PřF UJEP v             
navrhovaném složení. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

Usnesení bylo přijato. 

V tajném hlasování byli zvoleni členové disciplinární komise ve složení podle předkládaného            
návrhu. 

Akademičtí pracovníci 

RNDr. Martin Švec, Ph.D., proděkan pro studium, katedra fyziky 

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., proděkan pro vnější a zahraniční vztahy,             
katedra geografie 

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Ústecké materiálové centrum 

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. (náhradník), katedra matematiky 

Studenti 

Bc. Petr Malec (NMgr. Analytická chemie životního prostředí a toxikologie)  

Bc. Vojtěch Trnka (NMgr. Aplikované nanotechnologie) 

Pavel Tichý (Bc. Informatika + Anglický jazyk a literatura) 

Veronika Trnková (Bc. Chemie + Matematika, náhradník) 

5. Čerpání rozpočtu fakulty k 30. 6. 2020. 

Tajemník Lauterbach konstatoval, že čerpání se vyvíjí pozitivně. Celkové vyrovnání spjaté se            
stěhováním a zprovozněním budovy CPTO ovšem nyní ještě není uzavřeno. Tajemník           
Lauterbach spatřuje možné rezervy ve dvou oblastech a to ve vyrovnání se s FŽP a v dotaci,                
kterou PřF obdržela od MŠMT na podporu Centra přírodovědného vzdělávání ve výši 1,4             
milionu. Tyto dvě oblasti se pozitivně projeví v rozpočtu fakulty. Předseda senátu předal slovo              



 

předsedovi ekonomické komise. Předseda ekonomické komise Hruška konstatoval, že         
zvýšená položka ostatních nákladů byla na ekonomické komisi dostatečně prodiskutována. 

Senát bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu. 

6. Různé 

a. Vybavení CPTO. 

Předseda senátu předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi, který konstatoval, že na          
schůzi provozního výboru bylo dohodnuto zakoupení dvou mycích strojů. Uvedená          
částka odpovídá klíči smlouvy o provozní spolupráci. Tajemník Lauterbach dále          
upozornil na dodatek ke smlouvě o dílo při realizaci třífázových zásuvek, která byla             
dokončena 6. 9. Zde došlo k navýšení v souladu s uzavřenou smlouvou o 26 tisíc               
korun. Žadatelem víceprací byla katedra fyziky. 

Předseda ekonomické komise Hruška konstatoval, že nákup mycích strojů byl          
dostatečně odůvodněn na schůzi ekonomické komise. Dále požádal vedení fakulty,          
zda-li by mohla být zveřejněna smlouva o provozní spolupráci. Podle tajemníka           
Lauterbacha pošle paní Vlková senátorům smlouvu o provozní spolupráci včetně          
příloh. Senátor Hruška se následně zeptal, zda-li bude sedm uklízeček dostatečně           
vytížených. Tajemník Lauterbach konstatoval, že úklid chodeb v zimním a podzimním           
období bude náročný a počet uklízeček je odpovídající. 

Senát bere na vědomí informace o vybavení CPTO. 

13.46 Příchod senátora Matouška. 

b. Informace o CPTO. 

Slova se ujal děkan Varady. Konstatoval, že Přírodovědecká fakulta UJEP překonala           
ohromný milník. Dále poděkoval všem, kteří participovali na stěhování, a zdůraznil           
roli aktivních studentů, bez kterých by přestěhování neproběhlo tak hladce. Děkan           
dále konstatoval, že regulační techniku v budově je nutné v tuto chvíli odladit, aby              
byla zajištěna její optimální funkce. Vedení spolupracuje v této věci s dodavatelem            
stavby a techniky. Na kolegiu děkana byli vedoucí informování, že v blízké            
budoucnosti proběhne školení zaměstnanců o regulaci v budově, aby bylo použití           
hospodárné a vyhovující. 

Senátorka Průšová konstatovala, že při požárním poplachu nebylo přes větráky v           
podzemním parkovišti slyšet požární hlášení. Senátor Přibyl konstatoval, že poplach          
byl vyvolán nesprávně nastavenými čidly v menze. V některých částech budovy           
dokonce požární hlásiče nebyly slyšet vůbec. Tento náhodný incident odhalil          
nedostatky v hlášení a správce budovy Dvořák nyní pracuje na odstranění           
nedostatků. Tajemník Lauterbach konstatoval, že kontaktní osobou ohledně        
bezpečnosti v CPTO je paní Králová. Dále reagoval na dotaz o plánovaných cvičných             
poplaších. Tato cvičení se provádějí, a při školení zaměstnanců budou rovněž           
uvedeny pokyny, jak se v takové situaci chovat. Senátor Štofik se zeptal, jestli by              
cvičné poplachy nemohly být avizovány, aby se nemusely přerušovat časově náročné           
a drahé experimenty. Senátor Přibyl konstatoval, že je rozdíl mezi testem požárního            
hlásiče a požárním cvičením. Informace o požárním cvičení by měly být tajné z             
důvodu autenticity poplachu. Tajemník Lauterbach potvrdil, že cvičný poplach by          
skutečně měl být reálný. Konstatoval, že v budově se nachází řada zařízení a             
podcenění bezpečnosti by mohlo mít fatální důsledky. 



 

Senátor Dolejš se zeptal, kdy zahájí provoz menza v CPTO. Podle děkana bude             
provoz zahájen na začátku semestru. 

Senátorka Průšová se zeptala, jestli už je možné parkovat v parkovišti na garáži.             
Tajemník Lauterbach konstatoval, že na toto parkoviště budou mít za pár dní přístup             
jen pracovníci. Pro studenty je vyhrazeno parkoviště pod budovou a je možné vytížit             
rovněž kapacitu provizorního parkoviště ze štěrku. 

Senát bere na vědomí informace o CPTO. 

c. Mimořádné zasedání AS PřF UJEP v říjnu 2020. 

Z diskuze vyplynulo, že děkan uvědomí předsedu senátu dva týdny před           
mimořádným zasedáním v říjnu, zda-li mimořádná schůze proběhne s ohledem na           
potřebu projednání případné agendy. 

Senát bere na vědomí informace o mimořádném zasedání AS PřF UJEP v říjnu 2020. 

Ukončení: 13.57 

Zapsal: Martin Kozakovič 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 
předseda AS PřF UJEP 


