
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 14. 12. 2022 

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

  doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (předseda senátu) 

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Bc. Jan Kuřil 

Bc. Eliška Láchová  

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. 

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Mark Vajšbejn 

Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu) 

Bc. Daniela Zbořilová 

Nepřítomní:  Mgr. Michaela Průšová  

Omluvení: Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

Hosté:  RNDr. Regina Herma, Ph.D. (proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP) 

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

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

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

 

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Schválení zápisu z mimořádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 23. 11. 2022. 

3. Stanovení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2023 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 1. pololetí 2023. 

4. Informace o výsledcích voleb PřF do AS UJEP. 

5. Různé. 

 

Zahájení: 13.05 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 12 z 15 členů. 

Předseda AS PřF UJEP Havlica zahájil zasedání přivítáním senátorů AS PřF UJEP a členů vedení PřF 

UJEP.  

 

 

 



 
      

1. Schválení programu zasedání. 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkování navrženého programu zasedání. 

Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu připomínky. Předseda AS PřF UJEP požádal 

přítomné senátory o hlasování o schválení programu.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

2. Schválení zápisu z mimořádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 23. 11. 2022. 

13.07 přišel senátor Štofik. 

 

Předseda AS PřF UJEP vybídl senátory ke komentářům k uvedeným zápisům. Nikdo dané 

zápisy nekomentoval. Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory k hlasování. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z minulého mimořádného zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 23. 11. 2022. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

3. Stanovení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2023 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 1. pololetí 2023. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo proděkanu Švecovi. Proděkan Švec požádal o 

uskutečnění řádných zasedání v měsících únoru, březnu a červnu. Ve zbylých měsících byly 

navrženy termíny mimořádných zasedání. Děkan Varady navrhl konkrétní termíny na každý 

měsíc. Předseda AS PřF UJEP požádal přítomné senátory o schválení navržených termínů.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje harmonogram zasedání v 1. pololetí 2023 a to v termínech 

18. 1. 2023 (mimořádný), 22. 2. 2023 (řádný), 22. 3. 2023 (řádný), 19. 4. 2023 (mimořádný), 

17. 5. 2023 (mimořádný) a 21. 6. 2023 (řádný) vždy od 13.00. Místnost bude uvedena 

v pozvánce. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

4. Informace o výsledcích voleb PřF do AS UJEP. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo senátorce Láchové. Senátorka Láchová, předsedkyně 

volební komise, krátce shrnula průběh a výsledky voleb. Překvapivá byla zejména nízká účast 

voličů jak v akademické, tak studentské komoře. Senátor Moravec také komentoval malý počet 

kandidátů a apeloval, aby v budoucnu kandidovalo více akademiků a především studentů. 

Pokud totiž nejsou náhradníci, pak se musí vypisovat doplňovací volby. Následně proběhla 

diskuze o nízké informovanosti a zájmu studentů o AS UJEP i AS PřF UJEP. Senátorka 

Láchová upozornila, že studenti mají pocit, že v AS nemohou nic ovlivnit. Senátor Moravec 

argumentoval, že studentská komora tvoří 40 % AS. Senátor Hruška podotknul, že některé věci 

probírané na senátu se studentů moc netýkají. Senátor Hruška rovněž poznamenal, že je 



 
      

potřeba zlepšit tok informací a studenti by se měli obrátit na senátora ze svého okrsku, aby se 

takové problémy dostali k vedení, a mohly se řešit. V rámci diskuze byly zmíněny další návrhy, 

jak zvýšit povědomí a zájem studentů o senát. Senátor Přibyl navrhl nahrání krátkého podcastu 

s předsedou AS PřF a se studentskými senátory. Proděkanka Herma navrhla umístění 

informací i na webové stránky kateder, které studenti kontrolují častěji než fakultní. Připomněla 

také zahrnutí chodu senátu do tzv. guidebooku pro studenty prvních ročníků a přidání příspěvků 

na Instagram PřF. Senátor Vajšbejn poznamenal, že vyvíjel aplikaci, která měla zdokonalit 

STAG. Mimo jiné měla sloužit i na organizování anket a dala by se tedy využít na předávání 

informací. Vývoj však pozastavil poté, co se koupila celouniverzitní licence UJEPapp. 

Proděkanka Herma projevila zájem o využití Vajšbejnovy aplikace na fakultní úrovni. 

Senátor Přibyl uvedl, že dříve byla na fakultě umístěná schránka na podměty. Dle jeho názoru 

je také důležité, aby se o funkci a smyslu senátu se studenty mluvilo. 

Proděkanka Herma na závěr shrnula budoucí kroky ke zlepšení situace informovanosti 

studentů. Jsou jimi kontrola umístění schránky na podměty, případně její zřízení, a rozeslání 

emailu o možnosti, jak ji využít. Dále pak proběhlo zamyšlení nad formou předávání informací 

o tom, že vznesené dotazy se řešily, a jaké byly jejich závěry. 

Usnesení: Senát bere na vědomí informace o výsledcích voleb PřF do AS UJEP. 

 

5. Různé. 

Předseda AS PřF Havlica zahájil bod různé a informoval přítomné, že případ pomalého zásahu 

záchranné služby diskutovaný na posledním zasedání, je předán vedení, které ji dále řeší. 

Senátor Hruška vznesl dotaz ohledně přístupu doktorandů k veškeré agendě ve STAGu. 

Studenti nezaměstnaní na univerzitě nemají např. možnost posílat hromadný email studentům 

svých cvičení nebo nemají právo vypisovat termíny zápočtů. Senátor Přibyl upozornil, že 

zodpovědnost za daný předmět má garant, a tudíž by měl provádět i hodnocení studentů. 

Proděkan Švec doplnil, že doktorandi nemají právní odpovědnost. Děkan Varady poznamenal, 

že MŠMT plánuje zavést změny pro status doktorandů, který by měl diskutovaný problém 

vyřešit.  

V souvislosti se STAGem senátorka Vítů poukázala na skutečnost, že pokud dochází k zasílání 

hromadných emailů studentům, avšak mimo STAG, tak řada vyučujících to činí způsobem, kdy 

jsou vidět emailové adresy všech adresátů, což může být v rozporu s GDPR. 

 

13.58 odešla senátorka Sýkorová. 

 

Z následné diskuze vyplynulo, že možným řešením by bylo zadání studentských emailů do 

STAGu a přesměrování pošty na osobní email.  

 

14.03 odešel senátor Vajšbejn. 

 



 
      

Předseda AS PřF Havlica na závěr poděkoval senátorům a vedení za skvělou spolupráci 

v uplynulém roce. 

Děkan PřF Varady poděkoval senátorům za dobrou spolupráci a pozval všechny přítomné na 

předvánoční přípitek. 

 

Ukončení: 14.04 

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 


