
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP
konaného dne 24. 11. 2021

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

Nepřítomní: Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.
Omluvení:
Tajemník: Mgr. Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP)
Hosté: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu)
Mgr. Jan Malý, PhD.
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 z minulého mimořádného zasedání a z per rollam hlasování.

3. Návrh na zrušení fakultní součásti Ústecké materiálové centrum (ÚMC) a zřízení nové

součásti Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) Přírodovědecké fakulty UJEP v

Ústí nad Labem.

4. Informace o přijímacím řízení na PřF UJEP za proběhlé přijímací řízení v akademickém roce
2021/2022.

5. Různé

Zahájení: 13.02

Senátoři jsou přítomni v počtu 13 ze 14. Nepřítomen je senátor Martin Dolejš. Senát je
schopen usnášení.

Předseda AS PřF UJEP přivítal senátory a hosty.

1. Schválení programu zasedání.

Předseda AS PřF UJEP uvedl první bod a vyzval senátory ke komentářům stran



navrhovaného 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: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

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

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám ohledně schválení zápisů z minulého
mimořádného 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 zápis z minulého mimořádného zasedání a z per rollam
hlasování.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

3. Návrh na zrušení fakultní součásti Ústecké materiálové centrum (ÚMC) a zřízení nové
součásti Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) Přírodovědecké fakulty UJEP v
Ústí nad Labem.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo děkanovi, který uvedl motivaci pro zřízení nové součásti
PřF UJEP. Děkan uvedl, že původní ÚMC bylo vytvořeno za účelem spolupráce s
průmyslovou sférou v roce 2016. Během července a srpna proběhlo na PřF UJEP hodnocení
všech součástí a z analýzy vyplynulo, že původně stanovený cíl pro vznik ÚMC byl překonán.
ÚMC v tuto chvíli akredituje nanotechnologie od bakalářského studijního programu až po
doktorský studijní program. Na druhou stranu z hlediska personálního obsazení má podle
děkana v současné době ÚMC určité nedostatky v personálním zajištění. Z analýzy
hodnocení součástí PřF UJEP dále vyplynulo, že část katedry biologie se sídlem v CPTO
spolupracuje s ÚMC na řadě projektů s totožným vědeckým zařízením odlišným od
vědeckého zaměření části KBI, která sídlí Za Válcovnou. V rámci diskuze výsledků hodnocení
na kolegiu děkana konstatoval vedoucí katedry biologie Malý, že je obtížné efektivně řídit
katedru biologie a bylo by žádoucí část katedry biologie, která sídlí v CPTO a zaměřuje se na
biotechnologie, spojit s ÚMC, a tím vytvořit nové středisko se silným personálním zázemím.
Název byl zvolen tak, aby nově vzniklé středisko odráželo těžiště výzkumu, a to Centrum
nanomateriálů a biotechnologií (CENAB). Tento název má podle děkana větší potenciál
zlepšit vztahy s veřejností. Na základě vysokoškolského zákona nelze středisko fakulty
transformovat, ale je nutné zrušit stávající ÚMC a vytvořit nové CENAB. Děkan dále
konstatoval, že CENAB bude financován hlavně z projektů a bude mít možnost zaměstnávat
naše akademické pracovníky. V tomto smyslu by tam neměly být změny. Děkan vyzval k
dotazům směrem k senátu.

Senátor Přibyl se dotázal, jestli odloučení části pracovníků neohrozí chod katedry biologie.
Vedoucí katedry biologie Malý odpověděl, že se změna nedotkne chodu katedry biologie a
zopakoval, že obě části katedry biologie jak Za Válcovnou, tak v CPTO, mají odlišné nároky
na řízení. S kolegy se nerozchází ve zlém a mají dobré vztahy. Nadále budou s kolegy
spolupracovat na plánovaných projektech. Dále konstatoval, že část katedry biologie, která
zůstane v lokaci Za válcovnou, je samostatně produktivní z hlediska vědeckých výstupů.
Rovněž zdůraznil, že pokud bude vedoucí katedry biologie, která zůstane v lokaci Za



Válcovnou přímo na místě rozhodovat o managementu své součásti, bude mít jednodušší
pozici pro řízení katedry. Vedoucí ÚMC Čapková konstatovala, že ÚMC má s katedrou fyziky
společné projekty a laboratoře, které budou i po zřízení CENAB sdílet. Podle vedoucí ÚMC
navrhovaná změna nepoškodí žádnou součást fakulty. Děkan informoval senát, že vedoucí
katedry biologie Malý rezignoval na pozici vedoucího katedry biologie a v současné době
probíhá výběrové řízení na obsazení této pozice.

Senátorka Láchová se zeptala, jestli nedojde ke stěhování vybavení. Profesorka Čapková
konstatovala, že veškeré vybavení zůstane na současném místě.

Senátor Matoušek se zeptal na možný problém s akreditacemi studijních oborů. Proděkan
Pavlík vysvětlil, že akreditace se podávají za celou fakultu, popř. za celou univerzitu, napříč
všemi středisky, takže reorganizace středisek akreditace neovlivňuje.

Senátor Fišer se zeptal, jestli bude plně využitý potenciál názvu nově vzniklého centra z
hlediska vztahů s veřejností. Děkan zopakoval, že hlavním cílem bylo řešení situace
dvojkolejnosti vedení KBI a druhotným záměrem je pochopitelně zlepšení vztahů s veřejností
a také na úrovni krajské politiky. K nově vznikajícímu CENAB bude uspořádána tisková
konference.

Doktor Hruška se zeptal na možný nárůst finančních nákladů fakulty souvisejících se vznikem
CENAB. Rovněž připojil komentář ohledně aktivit vztahů s veřejností, kde na webu ÚMC jsou
poslední údaje z roku 2016. Děkan uvedl, že finanční náklady v souvislosti se vznikem
CENAB nebudou a hospodaření zůstane stávající. Současné ÚMC je financováno téměř
výhradně z projektů. Děkan dále uvedl, že web CENAB se již připravuje a bude se aktivně
spravovat.

Předseda AS PřF UJEP se zeptal, jestli akademičtí pracovníci nově vznikajícího CENAB
budou mít povinnost výuky. Děkan reagoval, že pedagogická činnost akademických
pracovníků CENAB zůstane stávající. Profesorka Čapková potvrdila, že pedagogické aktivity
akademických pracovníků nově vznikající součásti budou zachovány. Doktor Malý
konstatoval, že změny by nikdo neměl pocítit jak z hlediska výuky, tak z hlediska garantování
předmětů a oborů.

Děkan konstatoval, že podobné součásti jsou i na jiných univerzitách.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senát k hlasování.

Usnesení: „AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. a) zákona o vysokých školách ruší
ke dni 31. prosince 2021 součást PřF UJEP v Ústí nad Labem Ústecké materiálové centrum
(ÚMC) a současně zřizuje k datu 1. ledna 2022 součást PřF UJEP v Ústí nad Labem s
názvem Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB).”

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

Děkan poděkoval za hlasování a popřál zřízení nové součásti mnoho úspěchů.

4. Informace o přijímacím řízení na PřF UJEP v akademickém roce 2021/2022.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo proděkanovi Švecovi, který uvedl každoroční bilanci
přijímacího řízení na PřF UJEP. Proděkan Švec vysvětlil graf vývoje uchazečů o studium na
PřF UJEP od roku 2015. Z bilance vyplynulo, že celkově narůstá počet zapsaných studentů.



Dále poměr uchazečů a zapsaných studentů vzrostl za tuto dobu o 10 %. Mírně roste i poměr
přijatých a zapsaných studentů.

Senátor Přibyl se zeptal, jestli nárůst je daný akreditací nových studijních programů.
Proděkan Pavlík konstatoval, že se především zvyšuje křivka maturantů a počet uchazečů na
PřF je v rámci údajů z ostatních fakult dlouhodobě stabilní.

Senátor Matoušek se zeptal, jestli je možné uvedená čísla vyhodnotit v kontextu úplných
údajů všech vysokých škol v České republice. Proděkan Švec konstatoval, že se údaje
nahrávají do databáze SIMS, ale z tohoto hlediska analýzu nepřipravil.

Senátor Štofík se zeptal, jestli přijatí studenti mají vztah k lokalitě. Proděkan Švec odpověděl,
že největší počet studentů je z Ústeckého kraje.

Senátor Hruška konstatoval, že v uvedené analýze se může odrážet vliv zázemí CPTO. Dále
se zeptal, jestli pozorované vzrůstající trendy jsou pro všechny obory. Proděkan Švec
odpověděl, že trendy jsou pro všechny obory stejné.

Senát bere na vědomí informace o přijímacím řízení na PřF UJEP v akademickém roce 2021/2022.

5. Různé

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Přihlásil se senátor Hruška. Otevřel bod
přístupu doktorandů do STAG.

a. Přístupová práva studentů doktorských studií do STAG

Senátor Hruška se dotázal vedení ohledně přístupů doktorských studentů do portálu
STAG, aby mohli zadávat hodnocení vyučovaných předmětů. Proděkan Švec
odpověděl, že Centrum informatiky dává přístupové údaje jen akademickým
pracovníkům v rámci pracovní smlouvy. Proděkan Švec dále uvedl, že se plánuje
vysokoškolská reforma financování doktorského studia a doktorandi nově nebudou
mít povinnost vyučovat. Senátor Přibyl konstatoval, že Centrum informatiky aktivně
omezuje přístup do STAG například externím pracovníkům, kterým vypršela pracovní
smlouva. Senátor Hruška se dále zeptal, jestli by bylo možné vytvořit pro studenty
doktorského studia nějaký specifický status. Proděkan Švec konstatoval, že za půl
roku se situace v této oblasti změní.

Senát bere na vědomí informaci o přístupových právech studentů doktorských studií do STAG.

b. Informace o testování během rostoucího počtu nakažených nemocí Covid.

Děkan informoval o mimořádné schůzi kolegia rektora ohledně probíhající pandemie
onemocnění Covid-19, kde se dohodli na povinném nošení respirátorů. Děkan dále
uvedl, že výuka teoretických přednášek může po dohodě s garantem studijního
programu probíhat online s ohledem na rozvrh cvičení a laboratorních cvičení, které
budou i nadále vyučovány prezenčně, aby se každý student měl možnost včas
přihlásit. Fakulta zajistí testování neočkovaných zaměstnanců jednou týdně s
platností od pondělí 29. 11. 2021. Děkan uvedl, že v této věci se plánuje využití
místnosti CP-1.10, kde by ráno příslušný zaměstnanec dostal testovací sadu, a
provedl test. Místnost by byla k dispozici pro zaměstnance PřF a FŽP.

Proděkanka Liegertová uvedla, že se očekává eskalace nakažených lidí nemocí



Covid-19 a je možné, že výuka bude opět probíhat pouze distančně.

Senátor Matoušek konstatoval, že kapacita místnosti CP-1.10 nemusí být dostatečná.
Děkan uvedl, že testování by se týkalo zhruba 15 až 20 lidí na základě anonymního
průzkumu.

Senátorka Škvorová se zeptala, jestli vedení uvažuje o testování studentů. Děkan
konstatoval, že vysoké školy jsou z této povinností vyňaty a neexistuje zákonný
rámec, aby se studenti vysokých škol povinně testovali, ovšem vývoj ještě v této věci
proběhne.

Senát bere na vědomí informace o testování během rostoucího počtu nakažených nemocí Covid-19.

c. Zpřístupnění kuchyní pro studenty.

Senátorka Láchová vznesla dotaz ohledně zpřístupnění kuchyní studentům na
jednotlivých katedrách, a to z důvodu možnosti si ohřátí jídla. Děkan vyslovil obavy
stran požární bezpečnosti. Senátor Matoušek konstatoval, že na katedře fyziky je
mikrovlnná trouba k dispozici v šatně. Senátor Fišer konstatoval, že katedra
informatiky řeší obdobný problém. Z další diskuze vyplynulo, že už jednou byl návrh
na zřízení stolu se spotřebiči v menze, ale vedení menzy tento návrh nepodpořilo.
Děkan konstatoval, že se zeptá vedoucích součástí ohledně možností zpřístupnění
kuchyní pro studenty a případně zjistí, jestli by bylo možné umístit spotřebiče ve
společných prostorách.

Senát bere na vědomí problematiku zpřístupnění kuchyní pro studenty.

d. Přeprava zásilek do a ze zahraničí.

Senátor Štofík se dotázal, jestli by fakulta mohla zařídit vlastní zákaznické číslo, na
které by bylo možné přijmout a odeslat balík u některé přepravní společnosti, a
zároveň se dotázal přítomných, jakou mají osobní zkušenost s přepravou do, a ze,
zahraničí. Senátor Štofík dále konstatoval, že již několikrát se musel na vlastní
náklady nechat zaslat balík zejména ze zahraničí. Děkan reagoval, že přepravců
existuje celá řada a mít smlouvu s každým by bylo administrativně náročné. Dále
zdůraznil, že dané téma by se mělo projednat s tajemníkem Lauterbachem.

Senát bere na vědomí problematiku přepravy zásilek do a ze zahraničí.

e. Stipendia pro členy studentské unie.

Senátorka Láchová předložila vedení fakulty podnět členky studentské unie, zda je
možné členům studentské unie, kteří jsou také studenty PřF UJEP, za jejich aktivity
přiznat stipendia. Proděkanka Liegertová reagovala, že s tímto problémem by se měli
příslušní studenti obrátit na rektorát, popřípadě dané téma otevřít v AS UJEP.

Senát bere na vědomí informaci o stipendiích pro členy studentské unie.

f. Rozpoznání stipendijních plateb.

Senátorka Škvorová uvedla, že studenti mají problém rozpoznat, za co jim byla
přidělena stipendia. Proděkan Švec reagoval, že v rámci systémového řešení se
každému vypracovanému stipendiu vytvoří příslušný dokument, který se ukládá na
studijním oddělení. V případě zájmu ze strany studentů může tyto dokumenty



příslušející referentka danému studentovi předložit. Proděkan Švec doporučil, aby
navrhovatelé stipendií informovali studenty o vytvoření požadavku na stipendium za
konkrétní stipendijní činnosti studentů. Senátorka Přibylová konstatovala, že všechna
stipendia jsou v portálu STAG rozepsaná, a student se může v této věci obeznámit se
skutečností. Bylo konstatováno, že tato informace není mezi studenty příliš rozšířená.

Senát bere na vědomí rozpoznání stipendijních plateb.

g. Pořádání kulturních akcí.

Senátorka Přibylová se zeptala vedení fakulty ohledně kulturních akcí spojených s
blížícím se adventem s ohledem na nárůst počtu nakažených nemocí Covid-19.
Vedení PřF UJEP doporučilo tyto akce nekonat.

Senát bere na vědomí pořádání kulturních akcí.

Předseda AS PřF UJEP připomněl, že dnes je volební den. Výsledky budou zveřejněny na úřední
desce a na webu PřF UJEP dle harmonogramu.

Ukončení: 14:15

Zapsal: Mgr. Martin Kozakovič

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


