
 

Zápis z online zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 11. 4. 2020 

Přihlášení: Mgr. Martin Dolejš 

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Mgr. Pavel Kaule 

Anežka Koutníková 

Jan Kuřil 

Eliška Láchová 

Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. 

Bc. Michaela Průšová  

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 

Nepřihlášení: Adam Antonín Capoušek (přihlášení ve 13.25) 

Omluvení:  

Tajemník: Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP) 

Hosté: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy) 

Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP) 

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu) 

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum) 

RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium) 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan) 

Předem schválený program zasedání formou per rollam: 
1. Projednání zápisů 

a. z řádného zasedání ze dne 16. 9. 2020. 

b. z hlasování per rollam ze dne 30. 9. 2020 ke schválení doplněného plánu čerpání              

FRIM k datu 14. 9. 2020. 

2. Projednání akreditační žádosti bakalářského studijního programu Geografie. 

3. Informace o čerpání rozpočtu fakulty k 30. 9. 2020. 

4. Nominace delegáta do Sněmu Rady vysokých škol pro nové funkční období, a to od 1. 1.                

2021 do 31. 12. 2023. 

5. Různé. 



 

Zahájení ve 13:00. 

Senátoři jsou přihlášeni v počtu 14 z 15. Nepřihlášen je pouze Adam Antonín Capoušek. 

Předseda AS PřF UJEP přivítal přihlášené senátory a členy vedení fakulty. Ohledně            

organizace konstatoval, že o usneseních se bude hlasovat v rámci jednotlivých hlasování per             
rollam. 

1. Projednání zápisů z řádného zasedání a z hlasování per rollam. 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k projednání zápisů z minulého řádného zasedání a              

z per rollam hlasování. Místopředseda AS PřF UJEP sdílel obrazovku. Přihlásil se senátor             

Matoušek, který upozornil na chybu v zápisu. Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že o              

usnesení proběhne hlasování formou per rollam. 

2. Projednání akreditační žádosti bakalářského studijního programu Geografie. 

Předseda AS PřF UJEP dále předal slovo proděkanovi Švecovi ohledně bakalářského           

studijního programu Geografie. Podle vyjádření proděkana Švece předkládaný studijní         

program spojí současné studijní programy uskutečňované na katedře geografie v jedno           

studium. Studijní plán je sdružený, tj. umožňuje studentům realizovat studium jak jako            

jednooborové studium, tak i jako dvouoborové studium v nabízených kombinacích. Proděkan           

Švec předal slovo garantovi studijního oboru Hruškovi. Podle senátora Hrušky byl tento            

studijní program rozšířen o zaměření na geografii střední Evropy a také obohacen o moderní              

směry ve výzkumu geografie jako je 3D modelování a geografické informační systémy.            

Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že per rollam hlasování o tomto bodu proběhne do              
neděle 8. 11. 2020 23:59. 

3. Informace o čerpání rozpočtu fakulty k 30. 9. 2020. 

Předseda AS PřF UJEP uvedl další bod jednání a předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi,             

který konstatoval, že Ekonomická komise AS PřF UJEP se k projednání tohoto bodu             

nesetkala. Předseda EKAS Hruška konstatoval, že případné dotazy k čerpání rozpočtu se            

projednají právě na tomto online zasedání AS PřF UJEP. Tajemník Lauterbach konstatoval,            

že čerpání se vyvíjí podle předpokladů dobře. Ke konci roku se předpokládá kladný             
hospodářský výsledek. Tajemník Lauterbach zmínil dosavadní nulové čerpání u: 

● oborových didaktik, kde rozpočet na tento rok činí 200 tisíc Kč ze společného             

projektu (PRAXE) s Pedagogickou fakultou; situaci řeší ve spolupráci s proděkanem          

Švecem; 

● Centra na podporu přírodovědného vzdělávání (CPPV), kde rozpočet na tento rok           

činí 1,4 milionu Kč; situaci řeší ve spolupráci s vedoucím centra Kubiatkem. Aktuálně            
se z těchto peněz hradí mzdy jednotlivých členů CPPV. 



 

Tajemník Lauterbach konstatoval, že bude nutné do konce roku tyto částky vyčerpat, avšak             
úplně není problém nulového čerpání zatím vyřešen. 

Senát bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu fakulty k 30. 9. 2020. 

4. Nominace delegáta do Sněmu Rady vysokých škol (RVŠ) pro nové funkční období, a to od               

1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. 

Předseda AS PřF UJEP otevřel diskuzi ohledně nominace delegáta do Sněmu RVŠ.            

Konstatoval, že doc. Kolská je ochotna i nadále pokračovat jako delegátka. Dále vyzval senát              

k diskuzi. Slova se ujal děkan a navrhl, aby doc. Kolská nadále zastupovala PřF na tomto                
fóru. 

Přihlášení senátora Capouška ve 13:25. 

5. Různé. 

Předseda vyzval senátory a vedení, zdali mají návrhy na zařazení nějakého tématu do bodu              
různé. 

a. Slova se ujal proděkan Švec, který hovořil o podmínkách přijetí na PřF UJEP a popsal situaci,                

že PF UJEP bude schvalovat podmínky pro přijetí až začátkem prosince. Proděkan Švec             

chce harmonizovat přijímací podmínky s PF. PřF bude prakticky přijímat přihlášky v 1. kole až               

do konce dubna. V průběhu druhé poloviny listopadu přijde žádost o per rollam hlasování              

podmínek pro přijetí. Dále, podmínky se budou měnit u doktorského studijního programu            

Geographies of transformations. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně nedávno           

akreditovaný studijní program, je snahou, aby studenti byli přijati již od letního semestru             

akademického roku 2020/2021. Podmínky pro přijetí v tomto doktorském studijním programu           

je tudíž nutné schválit do konce listopadu, jakmile je schválí oborová rada doktorského             

studijního programu. Podmínky budou mít senátoři k dispozici pro nastudování s           

vyznačenými rozdíly. 

Senát bere na vědomí informace o podmínkách pro přijetí na PřF UJEP. 

b. Děkan dále připomněl, že před 15 lety byla založena PřF UJEP. Bohužel není možné s               

ohledem na opatření uspořádat oslavy. Oslava se podle děkana uspořádá až po uvolnění             

opatření proti Covid a možná se spojí s oslavou otevření CPTO. Proděkan Bláha konstatoval,              

že byla provedena billboardová kampaň na ústeckém nádraží, a že vznikly další propagační             

materiály, které byly sdíleny na sociálních sítích a na webu PřF. Senátorka Průšová             

konstatovala, že na poslední schůzi CPPV bylo navrženo – vytvořit propagační video se             

studenty učitelství přírodovědných předmětů a to do konce listopadu. Děkan Varady a            

proděkan Bláha konstatovali, že se k nim tato informace zatím nedostala, ale návrh se jim               

líbí. V tuto chvíli ovšem není možné zajistit přítomnost studentů na fakultě vzhledem k              
opatřením proti Covid. 



 

Senát bere na vědomí informace o výročí PřF UJEP. 

c. Senátor Matoušek upozornil na zamykání bočního vchodu a problémy s regulací teploty v             

kancelářích CPTO. Tajemník Lauterbach konstatoval, že zaměstnanci recepce mají pokyn          

boční vchod zavírat. Potvrdil, že teplota v kanceláři je skutečně neúnosná. V této chvíli stále               

ještě dodavatel regulace budovy provádí zkoušky systému regulace teploty. Tajemník          
Lauterbach přislíbil, že 5. 11. tento problém bude projednávat na provozním výboru. 

Senát bere na vědomí informace ohledně zamykání bočního vchodu a regulace teploty v CPTO. 

Předseda poděkoval všem senátorům za účast na online jednání AS PřF UJEP. 

Ukončení: 13.51 

Zapsal: Martin Kozakovič 

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


