
 

Zápis z online zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 16. 12. 2020 

Přihlášení: Adam Antonín Capoušek 

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D. 

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Mgr. Pavel Kaule 

Anežka Koutníková 

Jan Kuřil 

Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. 

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 

Nepřihlášení:  

Omluvení: Bc. Michaela Průšová 

Eliška Láchová 

Tajemník: Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP) 

Hosté: 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 online zasedání ze dne 4. 11. 2020, 

b. z hlasování per rollam ze dne 

● 3. 11. 2020 ohledně schválení programu online jednání AS PřF UJEP, 

● 8. 11. 2020 ohledně schválení zápisů z minulého řádného zasedání a z per             

rollam hlasování, 

● 8. 11. 2020 ohledně vyjádření kladného stanoviska k návrhu akreditační          

žádosti bakalářského studijního programu Geografie, 

● 8. 11. 2020 ohledně nominace delegáta do Sněmu Rady vysokých škol pro            

nové funkční období, 



 

● 22. 11. 2020 ohledně schválení podmínek pro přijetí do doktorského SP           

Geographies of Transformations. 

2. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP v akademickém roce 2021/2022. 

3. Schválení aktualizovaného plánu čerpání FRIM k 7. 12. 2020. 

4. Stanovení termínů řádných zasedání AS PřF UJEP v 1. pololetí 2021 a informace vedení              

fakulty o plánu práce v 1. pololetí 2021. 

5. Projednání stanoviska AS PřF UJEP ke změně jednacího řádu AS PřF UJEP. 

6. Různé 
Zahájení ve 13:06. 

Senátoři jsou přihlášeni v počtu 13 z 15. Nepřihlášeny jsou senátorky Průšová a Láchová,              

které se předem omluvily. 

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 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám. Ani jeden senátor neměl připomínky             

k zápisům. 

O usnesení se bude hlasovat per rollam. 

2. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP v akademickém roce 2021/2022. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu usnesení proděkanu Švecovi.           

Proděkan Švec připomněl, že podmínky pro přijetí jsou dokumenty, které na základě            

vysokoškolského zákona schvaluje akademický senát. Předkládané podmínky pro přijetí ke          

studiu reflektují aktuální stav akreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních          

programů. Proděkan Švec krátce shrnul změny oproti loňskému stavu. Byla změněna           

terminologie. Tzv. dvouoborová studia učitelství se nyní nazývají sdružená studia a jednotlivé            

studijní obory se rozlišují na major a minor. Student se zapisuje na té fakultě, která akredituje                

studijní obor major a v tomto oboru také odevzdává závěrečnou práci. Lze očekávat přestupy              

mezi obory major a minor a z toho vyplývající přestupy mezi fakultami. V tuto chvíli se čeká                 

na prováděcí dokument, který by tuto situaci reflektoval. Oproti předchozím rokům také            

dochází k úpravě předkládání podmínek přijímacího řízení – každá fakulta je předkládá            

samostatně a vzájemně na sebe odkazují. Uchazečům o navazující magisterské učitelství           

jsou nově rozšířeny podmínky o pedagogický základ, který současná akreditace          

bakalářského studijního programu neobsahuje. Pedagogická fakulta připraví kurz        

celoživotního vzdělávání, který bude primárně určen studentům aktuálních bakalářských         

studií, přičemž hlavním cílem tohoto kurzu bude vyrovnat nedostatek v požadavcích           

kladených na studenta v oblasti pedagogiky a psychologie. Poslední termín možného           



 

odevzdání přihlášky je stanoven na 30. 4. 2021, přičemž toto datum je platné i pro další                

fakulty. Důvodem tohoto posunu je sjednocení termínu s fakultami, kde jsou realizována            
sdružená studia. 

Senátor Přibyl položil dotaz, jestli je možné povinnou účastí na zmíněném kurzu celoživotního             

vzdělávání podmínit přijetí studenta na navazující magisterské studium učitelství. Podle          

proděkana Švece studenti tímto získají možnost zaplnit mezery        

v pedagogicko-psychologických disciplínách a to včetně oborových didaktik. Aktuálním        

studentům bc. studií bude doporučeno, aby tento kurz absolvovali, přičemž jeho splnění může             

být nutnou podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia. Senátor Přibyl dále           

reagoval, jestli informovanost mezi studenty zajistí studijní oddělení, anebo jestli bude tato            

povinnost přenesena na jednotlivé katedry. Proděkan Švec reagoval, že informace určitě           

půjde ze studijního oddělení a bude žádoucí, pokud ji budou předávat studentům i katedry.              

Klíčové je zajistit informovanost studentů třetího ročníku. Studenty prvních a druhých ročníků            

je žádoucí informovat, aby se s předstihem zaměřili na plnění pedagogických předmětů a             

nechali si je uznat. 

O usnesení se bude hlasovat per rollam. 

3. Schválení aktualizovaného plánu čerpání FRIM k 7. 12. 2020. 

Předseda předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi. Tajemník Lauterbach konstatoval, že v          

rámci aktualizovaného plánu čerpání FRIM se jedná o částku 550 tisíc korun českých             

vynaloženou na chladící okruhy pro provoz RTG Ústeckého materiálového centra. Náklady           

na změnu stavby tvoří, mimo jiné, položky pro projektovou dokumentaci a statický posudek.             

Pro tuto chvíli jsou k dispozici dvě přibližně stejné nabídky. RTG jsou v tuto chvíli dislokovány                

ve staré budově, kde probíhá rekonstrukce, a pracovníci tam tudíž nemají přístup. Ze strany              

KFY a ÚMC je snaha dokončit práce co nejdříve. Odhad je polovina ledna 2021. Plán čerpání                

byl diskutován na EKAS. Předseda EKAS Hruška konstatoval, že tyto požadavky měly být             

realizovány při stavbě CPTO. Při jednání EKAS vyšlo najevo, že chladící okruhy není možné              

jednoduše odinstalovat z budovy České mládeže. EKAS proto doporučuje aktualizovaný plán           

schválit. Tajemník Lauterbach dále požádal o schválení 21 tisíc korun českých na            

spolufinancování nákupu Automatické stanice pro vakuum pro napojení k přístrojům.          

Majetkové oddělení klasifikovalo tuto položku jako investici do budovy, což by znamenalo            

zrušit výběrové řízení celého projektu. Podle tajemníka Lauterbacha je tedy praktičtější           

rozšířit výdaje k zakoupení vybavení v rámci FRIM. Předseda EKAS Hruška konstatoval, že             

tajemník Lauterbach tuto skutečnost na jednání EKAS uvedl a EKAS nemá výhrady. Senátor             

Matoušek vysvětlil celé pozadí situace a poukázal na skutečnost, že katedra fyziky své             

požadavky vyjádřila včas a v plném  rozsahu vůči stavbě CPTO, ale k jejich realizaci nedošlo. 

O usnesení se bude hlasovat per rollam. 



 

4. Stanovení termínů řádných zasedání AS PřF UJEP v 1. pololetí 2021 a informace vedení              
fakulty o plánu práce v 1. pololetí 2021. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo děkanovi, který navrhl termíny tradičně na středu třetího              

týdne každého měsíce a sice 

20. 1. 2021 (mimořádné zasedání) 

17. 2. 2021 

17. 3. 2021 (mimořádné zasedání) 

21. 4. 2021 

19. 5. 2021 

23. 6. 2021 

vždy od 13:00. 

Děkan konstatoval, že pro lednové zasedání AS PřF UJEP zřejmě nebude agenda. Zasedání             

v dubnu, popřípadě v březnu je zásadní kvůli vědecké radě. Závěrem pololetí bude potřeba             

termín pro výroční zprávy. Proděkan Pavlík konstatoval, že v únoru možná bude předloženo             

projednání doktorského studijního programu. Setkání akademické obce je plánováno na jaro           

2021 s plánem setkat se prezenčně v posluchárně, avšak až po rozvolnění vládních opatření.             

 V rámci setkání bude naplánována oslava založení fakulty. Proděkan Švec konstatoval, že            
dubnový termín je zásadní pro schválení podmínek pro druhé kolo přijímacího řízení. 

O usnesení se bude hlasovat per rollam. 

5. Projednání stanoviska AS PřF UJEP ke změně jednacího řádu AS PřF UJEP. 

Předseda AS PřF UJEP uvedl výzvu předsedy AS UJEP Svobody, aby AS PřF UJEP              

projednal možnost uvést jednací řád fakulty do souladu s jednacím řádem AS UJEP. Jednací              

řád AS UJEP byl senátorům předložen s vyznačenými změnami, které kodifikují možnost            
senátu přijímat usnesení online. Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k diskuzi. 

Senátor Přibyl konstatoval, že by senát měl reflektovat tuto výzvu právě proto, abychom byli              

připraveni na situace, které jsou neočekávané. Senátor Matoušek konstatoval, že možnost           

použití audiozáznamu a online hlasování je dobrý nápad. Děkan konstatoval, že           

audiozáznam AS UJEP je daný tradičně už dlouhodobě. V případě PřF se jedná o technický               

problém. V CPTO se bude muset vybavit určená místnost k jednání AS PřF UJEP. Podle               

děkana článek 15 a) v podstatě není přínosem pro jednání senátu oproti stávající situaci,              

protože stejně není umožněno tajné hlasování online. Senátor Přibyl zjišťoval informace.           

Dotazoval se CI ohledně zajištění technických možností pro tajné hlasování. Dále           

konstatoval, že existují firmy, které zajišťují možnost distančního hlasování. Místnost se dá            



 

zajistit konferenčními mikrofony pro snímání zvuku. Proděkan Švec by se u nově zaváděných             

věcí nejdříve ptal na motivaci, proč bychom měli audiozáznam zavádět, když v současnosti             

existuje zápis v listinné podobě. Distanční hlasování rovněž naráží na zákon o vysokých             

školách, který deklaruje, že zasedání je veřejné. Protože se chystá novela zákona o vysokých              

školách, je podle proděkana Švece vhodnější počkat a reflektovat změny až ex post.             

Proděkan Pavlík konstatoval na základě osobní zkušenosti, že tajnému hlasování by měla            

předcházet diskuze. Senátor Fišer konstatoval, že by bylo do budoucna možné, aby            

hlasování bylo hybridní, čímž by se rozšířila možnost pro senátory účastnit se senátu během              

nepřítomnosti například v důsledku účasti na zahraniční konferenci. Senátorka Sýkorová          

navrhla dát odkaz do pozvánky na zasedání senátu. Proděkan Přibyl konstatoval, že            

materiály jsou přístupné akademické obci, zatímco zasedání akademického senátu jsou          
veřejně přístupná pro všechny hosty i mimo akademickou obec. 

Senát bere na vědomí projednání stanoviska AS PřF UJEP ke změně jednacího řádu AS PřF 

UJEP. 

14:21 odchod senátora Matouška 

6. Různé 

a. Informovanost začínajících senátorů ohledně ekonomických pojmů. 

Senátor Hruška otevřel obecnou otázku financování fakulty. Pro nové senátory jsou           

některé ekonomické pojmy a principy neznámé a bylo by vhodné tyto otázky            

senátorům přiblížit. Děkan konstatoval, že na AS UJEP byla pro senátory           

organizována školení. Tajemník Lauterbach konstatoval, že je možné poznatky         

shrnout v dokumentu a poskytnout je především novým členům senátu bez           

zkušeností. Senátor Přibyl vyslovil názor, že výhoda školení spočívá v možné reakci            

na dotazy školitele, který by ukazoval ekonomické principy přímo na aktuálních           

problémech a brožura by mohla vzniknout na základě poznatků vyplývajících z tohoto            

školení. Děkan konstatoval, že brožura by měla mít určitou platnost, protože nařízení            

ministerstva školství se dynamicky mění. Tajemník konstatoval, že určitou         

informativní roli má rovněž výroční zpráva o hospodaření, která je obsáhlá a dává             
základní přehled o ekonomice fakulty. 

Senát vyzval tajemníka Lauterbacha, aby v roce 2021 uspořádal přednášku pro          
senátory o základních ekonomických pojmech souvisejících s chodem fakulty. 

Senát bere na vědomí nedostatečnou informovanost začínajících senátorů ohledně 

ekonomických pojmů. 

14:30 odchod proděkanky Liegertové 

14:30 odchod senátorky Koutníkové 



 

 

b. Aktuální vládní opatření a dopady na zkoušení studentů. 

Senátor Přibyl se zeptal proděkana Švece, jak má vyložit opatření týkající se horního             

limitu studentů na zkoušce a zdalipak se jedná o všechny kontroly studia včetně             

zápočtů. Podle proděkana Švece pro zápočet platí stejné podmínky jako pro           

zkoušku. Senátorka Sýkorová se zeptala, jestli 10 osob zahrnuje i vyučujícího. Podle            

proděkana Švece se aktuálně jedná nejvýše o deset studentů, ale vydaná opatření je             
nutné pravidelně sledovat. 

Senát bere na vědomí aktuální vládní opatření a dopady na zkoušení studentů. 

Děkan poděkoval senátorům za celoroční práci a flexibilitu při vládních opatřeních. Poděkoval            

rovněž za spolupráci, náměty i dotazy. Děkan ocenil, že senátorům záleží na chodu fakulty.              

Závěrem popřál všem krásné prožití vánočních svátků a více prezenčních setkání v nové             

budově. 

Ukončení: 14.40 

Zapsal: Martin Kozakovič 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 

předseda AS PřF UJEP 

 


