
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP
konaného dne 22. 9. 2021

Přítomní: doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Pavel Kaule
Anežka Koutníková
Bc. Jan Kuřil
Bc. Eliška Láchová
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
Mgr. Kateřina Přibylová
Mgr. Květuše Sýkorová
Ing. Magda Škvorová, Ph.D.
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Nepřítomní: Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.
Omluvení: Mgr. Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP)

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Tajemník:
Zapisovatel: Ing. Magda Škvorová, Ph.D.
Hosté: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy)

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)

Návrh programu zasedání:

1. Schválení programu zasedání.

2. Schválení zápisů

a. z hlasování per rollam ke „Schválení úpravy podmínek pro přijetí ke studiu na
Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2021/2022 - 2. kolo“.

b. z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 23. 6. 2021.

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP.

4. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu 2022–2023.

5. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Biologie.

6. Různé

a. Informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP.

b. Informace o oslavách 30. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem.



Zahájení: 13.02

Senátoři jsou přítomni v počtu 11 ze 14. Nepřítomni jsou: tajemník AS PřF Kozakovič a
senátoři Vladan Hruška a Martin Dolejš, kteří se předem omluvili, dále pak senátor Jindřich
Matoušek. Senát je schopen usnášení.

Předseda AS PřF UJEP přivítal senátory a hosty. Dále představil senátu novou senátorku
Přibylovou. Upozornil senátory, že tajemník AS PřF UJEP není přítomen a navrhl senátorku
Škvorovou, aby zastávala funkci zapisovatelky.

Usnesení: Akademický senát dle čl. 8, odst. 1 jednacího řádu AS PřF UJEP pověřuje
senátorku Škvorovou provedením zápisu z jednání AS PřF UJEP.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

1. Schválení programu zasedání.

Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu výhrady. Předseda AS PřF UJEP vyzval
senátory k hlasování o programu zasedání.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

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

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám ohledně schválení zápisů z minulého
řádného zasedání a z per rollam hlasování. Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu
připomínky. Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k hlasování o schválení zápisů.

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP.

Předseda AS PřF UJEP obeznámil senát se změnami v obsazení studentské komory AS PřF
UJEP. Upozornil na zánik volného mandátu senátora Capouška podle čl. 3, odst. 4, písm. b)
volebního řádu AS PřF UJEP a dále na zánik vázaného mandátu senátorky Průšové za
okrsek biologicko-chemický podle čl. 3, odst. 5.

Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že na volný mandát nastoupila senátorka Přibylová,
která byla první v pořadí z náhradníků. Vázaný mandát senátorky Průšové za
biologicko-chemický okrsek však zůstává neobsazený a s ohledem na neexistenci
náhradníka pro tento mandát upozornil předseda AS PřF UJEP členy senátu na nutnost
bezodkladného vyhlášení doplňovacích voleb podle čl. 13, odst. 1 volebního řádu AS PřF
UJEP.

Předseda AS PřF UJEP připomenul senátu, že je možné využít ustanovení čl. 13, odst. 7
volebního řádu AS PřF UJEP a doplňovací volby na uvolněný mandát již nevyhlásit, neboť do



konce funkčního období stávajícího AS PřF UJEP zbývá méně než 6 měsíců, přičemž
nedojde k porušení pravidla, že členové studentské komory musí tvořit nejméně jednu třetinu
a nejvýše jednu polovinu všech senátorů, a senát má alespoň devět členů.

Senát se v diskuzi usnesl, že využije ustanovení čl. 13, odst. 7 volebního řádu AS PřF UJEP
a doplňovací volby na uvolněný mandát již nevyhlásí.

Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 13, odst. 7 VŘ AS PřF UJEP nebude vyhlašovat doplňovací
volby na vázaný mandát za okrsek biologicko-chemický SK AS PřF UJEP v tomto funkčním
období.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

4. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu 2022-2023.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu. Proděkan Švec konstatoval, že
podmínky se týkají pouze doktorských studijních programů. Z důvodu pandemie COVID 19
nemohli někteří studenti absolvovat navazující magisterská studia v řádném termínu, proto
bylo umožněno zapsání studentům v letním semestru akademického roku 2021/2022. Zápis
bude umožněn od zimního semestru následujícího akademického roku. Podmínky budou
vyvěšeny okamžitě po schválení AS PřF UJEP z důvodu dodržení zákonné lhůty.

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Senátoři následně schválili předkládané
usnesení.

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na
Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2022/2023.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

Proděkan Bláha následně konstatoval, že v přijatém usnesení je chyba, protože není zřejmé,
jakého zákona se uvedený paragraf týká. Zapisovatelka Škvorová tedy upravila znění
usnesení a senátoři hlasovali znovu.

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje
Podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok
2022/2023.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

5. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Biologie.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo proděkanovi Švecovi, který senát seznámil s
předkládanou akreditací bakalářského studijního programu Biologie. Podle proděkana Švece
je dle zákona tento obor nutné opětovně akreditovat. Katedra biologie připravila tento návrh,
kde nedochází k žádným velkým změnám oproti dříve akreditovanému programu.



Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Senátor Fišer uvedl, že v sebehodnotící
zprávě chybí část o kombinovaném studiu. Další formální připomínky byly předány
proděkanovi Švecovi, který vše zapracuje do návrhu.

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

6. Různé.

a. Informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP.

Předseda AS PřF UJEP představil návrh harmonogramu řádných voleb do AS PřF UJEP.
Dále konstatoval, že oslovil kolegyni Adélu Jagerovou ohledně jejího předsednictví ve volební
komisi, a požádal přítomné senátory, aby každé středisko navrhlo alespoň jednoho
akademického pracovníka a jednoho studenta do volební komise. Volební komise sestává
minimálně ze čtyř členů, z nichž nejméně jeden musí být student a jeden akademický
pracovník.

Předseda AS PřF UJEP uvedl, že říjnové zasedání je plánováno jako mimořádné. Senátoři se
předběžně s děkanem domluvili o vyhlášení mimořádného zasedání.

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Proděkan Švec připomněl, že v den voleb
do AS PřF UJEP (24. 11. 2021) bude probíhat řádné zasedání senátu. Senátorka Sýkorová
navrhla, aby bylo volební místo umístěno i v objektu „Za Válcovnou“. Předseda podotknul, že
v tomto případě by bylo nutné rozšířit počet členů komise. Senátor Štofik se nabídl
s oslovením kolegů z katedry biologie a bude informovat senát o jejich vyjádření k zřízení
hlasovacího místa i v objektu „Za Válcovnou“. Předseda AS PřF UJEP poprosil biologický
okrsek o zajištění členů do komise z tohoto objektu.

Senát bere na vědomí informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP.

b. Informace o oslavách 30. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo děkanovi Varadymu. Děkan seznámil senát se stručnou
náplní celého programu oslav 30. výročí UJEP. Vedení obou fakult, které sídlí v CPTO, se
současně rozhodla tyto oslavy využít ke slavnostnímu otevření budovy CPTO, které muselo
být odloženo z důvodu epidemiologické situace v ČR. V rámci slavnostního otevření je
připravena recepce (občerstvení) pro zaměstnance PřF UJEP. Děkan pozval studenty z AS
PřF UJEP na slavnostní otevření CPTO. Zároveň informoval senát o vyhlášení děkanského
volna na 30. 9. 2021.

Senát bere na vědomí informace o oslavách 30. výročí založení univerzity.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory, aby navrhli další body k projednání.

Informace vedení PřF UJEP:

Děkan informoval senátory o záležitostech, které byly projednány na výjezdním zasedání
kolegia děkana. Byla provedena úprava v tarifech mezd pro akademické i



technicko-hospodářské pracovníky. Došlo k plošnému navýšení o zhruba 5 %. Vypracovala
se nová metodika ohledně hodnocení akademických pracovníků a hodnocení součástí
fakulty. Na základě toho byly přerozděleny prostředky na jednotlivé součásti fakulty. Byly
přepracovány platové výměry u těch pracovníků, kterých se to týká.

Senátor Kuřil vznesl dotaz na proděkana Švece, zda bylo plánované uskutečnit kurzy
pedagogicko-psychologického základu na konec srpna 2021. Tato situace zkomplikovala
přijetí studentům do navazujícího studia. Proděkan Švec vysvětlil, že tento termín byl bohužel
zvolen pedagogickou fakultou. Je si vědom komplikací, které tím vznikly. V nadcházejícím
roce chce předejít těmto komplikacím a vše zařídit v dostatečném předstihu, popřípadě
zajistit, aby bylo možno si tyto kurzy plnit již v průběhu studia. Proděkan Švec pošle
informační e-mail všem studentům, kterých se to týká. Dále proděkan Švec upozornil
akademické pracovníky, že zápis studentů trvá ještě 14 dní. Z tohoto důvodu může docházet
k zápisu do otevřených kurzů a počty studentů se tak mohou měnit.

Senátorka Láchová požádala vedení fakulty, zda by bylo možné upravit otevírací dobu menzy
UJEP. Proděkan Bláha informoval, že je toto již zajištěno. Senátorka dále požádala, zda by
bylo možné zřídit schránku na anonymní připomínky studentů a zaměstnanců. Proděkan
Bláha slíbil, že zřízení tohoto komunikačního kanálu vyřeší, a také se bude zabývat dalšími
prostředky, důležitými pro komunikaci s akademickou obcí, které budou postupně zaváděny
na fakultě v průběhu semestru akademického roku 2021/2022.

Ukončení: 13:49

Zapsala: Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

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


