
Zápis z online zasedání AS PřF UJEP

konaného dne 21. 4. 2021

Přihlášení: Adam Antonín Capoušek (přihlášení ve 13:12)

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

Eliška Láchová

Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Bc. Michaela Průšová

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.

Mgr. Květuše Sýkorová (přihlášení ve 13:20)

Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Omluvení:

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)

Předem schválený program zasedání formou per rollam:
1. Schválení rozpočtu PřF UJEP na rok 2021, rozpočtové změny vůči PF a plánu čerpání FRIM

na rok 2021.

2. Projednání zápisů

a. z řádného online zasedání ze dne 17. 2. 2021,

b. z hlasování per rollam ze dne

● 16. 2. 2021 ohledně schválení programu online jednání AS PřF UJEP,

● 25. 2. 2021 ohledně schválení zápisů z minulého řádného zasedání a z per

rollam hlasování,

● 25. 2. 2021 ohledně schválení návrhu Stipendijního řádu Přírodovědecké

fakulty UJEP

3. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF pro ak. rok 2021/2022 – aktualizace.



4. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF pro ak. rok 2021/2022 – 2. kolo.

5. Různé

a. Projednání harmonogramu odevzdávání kvalifikačních prací.

Zahájení ve 13:00

Senátoři jsou přihlášeni v počtu 13 z 15.

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

organizace konstatoval, že program zasedání byl schválen předem formou per rollam, a dále

uvedl, že o usneseních k jednotlivým bodům se bude hlasovat dodatečně formou per rollam.

1. Schválení rozpočtu PřF UJEP na rok 2021, rozpočtové změny vůči PF a plánu čerpání FRIM

na rok 2021.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu tajemníkovi Lauterbachovi, který

konstatoval, že návrh rozpočtu byl diskutován na schůzce EKAS. Podle tajemníka

Lauterbacha byl navržen vyrovnaný rozpočet. Plánovaná ztráta 4,3 milionu CZK bude podle

očekávání v průběhu roku 2021 kompenzována penězi z ministerstva školství ve výši 4 mil.

Kč. Podle tajemníka Lauterbacha jsou ve struktuře rozpočtu dva kritické body a sice výrazný

nárůst energií v souvislosti s přestěhováním do CPTO na cca 190 % oproti loňskému stavu a

7% nárůst mzdových prostředků fakulty, které nesouvisí ani s odměnami, ani se zvyšováním

mezd.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předsedovi EKAS Hruškovi, který konstatoval, že EKAS

neměl zásadní výhrady k rozpočtu a rozpočtovým změnám.

Tajemník Lauterbach dále konstatoval, že rozpočtové změny jsou dány vyrovnáním se s PF,

přičemž tyto byly způsobeny výukou angličtin, spolufinancováním mzdy rozvrháře Pavla

Petruse, který vytváří rozvrhové akce pro PF i PřF, a spolufinancování práce studijního

oddělení PF u společných studijních oborů.

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Senátor Přibyl se dotázal, jestli pro PřF

bude nadále vytvářet rozvrhy Pavel Petrus, anebo jestli se plánuje s ohledem na

přestěhování do CPTO najmout vlastního pracovníka pro tuto agendu.

Přihlásil se senátor Capoušek (13:12).

Proděkan Švec konstatoval, že spolupráce s Pavlem Petrusem je na dobré úrovni a nadále

bude tuto agendu zastávat.

Usnesení: „Podle § 27 odst. 1 písm. c Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. AS PřF UJEP schvaluje
předložený rozpočet PřF na rok 2021 na základě předloženého Výkazu zisku a ztráty fakulty
vč. realizace dvou rozpočtových změn vůči PF UJEP a plán čerpání FRIM na rok 2021.“

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

2. Projednání zápisů z minulého řádného zasedání a z per rollam hlasování.



Předseda vyzval přítomné senátory k připomínkám ohledně zápisů. Senátoři nevznesli

připomínky.

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

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

O slovo se přihlásil tajemník Lauterbach, aby doplnil informace k prvnímu bodu ohledně plánu
čerpání FRIM pro rok 2021. Tajemník Lauterbach konstatoval, že došlo k úsporám u mnoha
položek. Dále konstatoval, že požadavky na FRIM ve vztahu k CPTO nejsou zatím konkrétní,
ale v průběhu roku se určitě nějaké objeví a budou zahrnuty do plánu čerpání. Předseda
EKAS konstatoval, že plán čerpání FRIM byl diskutován na EKAS.

Přihlášení senátorky Sýkorové (13:20)

3. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF pro ak. rok 2021/2022 – aktualizace.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo proděkanovi Švecovi, který stručně okomentoval

aktualizované změny.

Senátorka Průšová se zeptala, jestli došlo k posunutí přijímacího řízení u všech stupňů

studia. Proděkan Švec konstatoval, že byly posunuty termíny u všech studijních programů.

Termíny přijímacího řízení se v nutných případech operativně posouvají.

Usnesení: „AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu

na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2021/2022.“

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

4. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF pro ak. rok 2021/2022 – 2. kolo.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo proděkanovi Švecovi, který stručně okomentoval

podmínky pro přijetí ve 2. kole. Proděkan Švec konstatoval, že podmínky pro přijetí ve 2. kole

jsou obdobné jako v předchozích letech. Jediná změna je kombinace geografie a český jazyk,

která se nedávno rozšířila kvůli zájmu studentů. Proděkan Švec požádal senát, aby podmínky

pro 2. kolo schválil do 25. 4. 2021, aby mohly být 26. 4. 2021 vyhlášeny.

Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že neprodleně vyhlásí všechna per rollam hlasování tak,

aby hlasování mohlo být ukončeno k 25. 4. 2021. Dále pak otevřel obecnou diskuzi, v rámci

které nikdo nevystoupil.

Usnesení: „AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu

na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2021/2022 - 2. kolo.“

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

5. Různé

a. Projednání harmonogramu odevzdávání kvalifikačních prací.



Předseda AS PřF UJEP předal slovo senátorce Průšové, která konstatovala, že

tlumočí dotazy studentů. Podle předkladatelky návrhu má v současné době mnoho

studentů problém s včasným dokončením závěrečných prací. Studenti se teprve

tento týden dostali do laboratoři a první termín odevzdání určitě nemohou stihnout.

Zároveň akcentovala problém studentů navazujícího magisterského studijního

programu jednooborové biologie, kteří mají v harmonogramu konec semestru 8. 5.

2021 a portál STAG uvádí konec 7. 5. 2021.

Proděkan Švec konstatoval, že termín byl posunut jen o týden ze dvou důvodů a sice:

(i) aby byl stejný na všech fakultách, kde se uskutečňují společná studia; (ii) aby se

umožnilo odevzdání závěrečné práce a přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce

těm studentům, kteří mohou končit již v tomto termínu. Studenti, kteří nyní nestihnou

odevzdat závěrečné práce, by měli využít druhý termín, tj. 1. 7. 2021 a obhajovat na

přelomu srpna a září. Proděkan Švec dále zvažuje rozšířit termín státních

závěrečných zkoušek až do začátku července 2021.

Senátorka Průšová se dále zeptala, jak bude organizováno testování studentů na

univerzitě. Proděkan Švec konstatoval, že tato věc je v současné chvíli v řešení a

informace budou dostupné během 22. 4. 2021.

Předseda AS PřF UJEP se zeptal, jestli se plánuje posunutí termínů odevzdání

závěrečných prací. Proděkan Švec konstatoval, že odevzdání závěrečných prací ve

druhém termínu určitě bude posunuto jako v předchozím akademickém roce.

Senát bere na vědomí informaci o harmonogramu odevzdávání kvalifikačních prací.

Předseda AS PřF UJEP poděkoval všem účastníkům online jednání za účast.

Ukončení: 13:42

Zapsal: Martin Kozakovič

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

předseda AS PřF UJEP


