
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 16. 3. 2022 

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

  Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

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

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Bc. Eliška Láchová  

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.  

Mgr. Michaela Průšová  

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.  

Mgr. Květuše Sýkorová  

Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu) 

Bc. Daniela Zbořilová  

Nepřítomní:  - 

Omluvení: Bc. Jan Kuřil 

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Mark Vajšbejn 

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

Hosté:  doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy 

PřF UJEP) 

Mgr. Pavel Kaule 

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum 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 řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19. 1. 2022. 

3. Schválení podmínek pro přijetí 2022/2023 – 2. kolo. 

4. Různé 

a. harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem; 

b. informace z vedení. 

Zahájení: 13.04 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 11 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: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19. 1. 2022. 

Předseda AS PřF UJEP vybídnul senátory ke komentářům k zápisu z minulého zasedání. Nikdo 

daný zápis nekomentoval. Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory k hlasování. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z minulého zasedání AS PřF UJEP konaného dne 

19. 1. 2022. 

hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Schválení podmínek pro přijetí 2022/2023 – 2. kolo. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo proděkanovi Švecovi, navrhovateli tohoto bodu. Proděkan 

Švec uvedl, že 2. kolo se otevírá pravidelně. Podmínky pro přijetí a otevírané programy jsou 

totožné s prvním kolem. V uvedeném dokumentu se tedy od prvního kola liší pouze termíny a 

v závěru není uvedena možnost náhradního termínu přijímacích zkoušek. Proděkan Švec také 

zmínil odlišné podmínky pro ukrajinské studenty vzhledem k aktuální situaci. Momentálně pro 

zahraniční studenty platí zvláštní pravidla (např. splnění zkoušky českého jazyka na úrovni B2). 

Tato pravidla bude možné zrušit spolu s poplatky pro cizince. Nyní je to v jednání Senátu 

Parlamentu ČR. Proděkan Švec navrhl per rollam hlasování po schválení nových pravidel 

Senátem ČR.  

Předseda AS PřF UJEP otevřel diskuzi. Senátorka Průšová se ptala, zda se budou lišit 

podmínky pro nově příchozí Ukrajince prchající před válkou a těmi, kteří v ČR již pobývali. 

Proděkan Bláha reagoval, že na základě jednání s prorektorem Doulíkem by toto mělo být 

řešeno dle data jejich příchodu do ČR, a to před a po 24. 2. 2022. Senátor Moravec vznesl 

dotaz na financování studentů dotčených válkou. Proděkan Švec uvedl, že je to v řešení a jak 

pro ukrajinské, tak i pro ruské a běloruské studenty je možnost čerpat ze stipendijního fondu. 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k hlasování. 

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 zdrželo 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 
      

4. Různé: 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k projednání bodů v poslední části programu 

zasedání.  

a) Harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem. 

Předseda AS PřF UJEP představil návrh harmonogramu. Navržené termíny byly 

v souladu s čl. 1 Přílohy č. 1 dokumentu Statut Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2018. Po proběhlé diskuzi však 

termíny byly upraveny, aby naplnily připomínky vznesené senátory, a to následovně:  

• vyhlášení voleb: 20. 4. 2022 (v rámci řádného zasedání AS PřF UJEP); 

• lhůta pro podávání návrhů kandidáta na děkana: 9. 5. 2022 do 12.00; 

• zveřejnění životopisů a volebních programů kandidátů: 9. 5. 2022 po 18.00; 

• volební shromáždění akademické obce: 24. 5. 2022 od 13.00; 

• volební zasedání AS PřF UJEP: 8. 6. 2022. 

Senát bere na vědomí harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem. 

 

b) Informace z vedení. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo děkanovi Varadymu. Děkan Varady předal slovo 

proděkanovi Bláhovi, který představil plánované akce naší univerzity. Dne 26. 4. 2022 

proběhne Den kariéry, kde studenti mají možnost navázat kontakty s přihlášenými 

společnostmi a najít tak brigádu. Firmy a instituce se představí v rámci stánků a 

přednášek. Další akcí je festival univerzity UJEPfest, který je plánován 6. 5. 2022. 

Jedná se o propojení Dne vědy a umění a Studentského Majálesu. Jako další je 

plánová Noc vědců na 30. 9. 2022. Téma akce je „Všemi smysly“. Jako poslední 

proděkan Bláha zmínil akci Kampus slaví. Jde o zahájení nového akademického roku 

2022/2023 a akce je plánovaná na 6. 10. 2022. Dále uvedl záměr fakulty prezentovat 

vědu i život na fakultě pomocí platformy Science UJEP. Cílem je zapojení absolventů 

ve formě podcastů či videorozhovorů. Požádal také o navržení vhodných studentů jeho 

osobě. 

Předseda AS PřF UJEP otevřel diskuzi. Senátorka Průšová se zajímala, z jakého 

důvodu se spojila akce Den vědy a umění a Studentský Majáles, především proto, že 

žáci jako cílová skupina jsou v pátek ve škole. Proděkan Bláha to zdůvodnil tím, že 

akce je pro širokou veřejnost, navíc základní a střední školy mohou dovést celé skupiny 

žáků na danou akci. Senátorka Gloneková se zeptala, zda se ještě mohou hlásit firmy 

na Den kariéry. Proděkan Bláha odpověděl, že firmy, které se neozvaly byly nahrazeny 

a návrhy jiných firem je stále možné zaslat referentce oddělení pro vnější vztahy 

Pavlasové. Senátorka Sýkorová navrhla, že by bylo vhodné tyto akce synchronizovat 

s maturitami. Proděkan Bláha souhlasil a přislíbil snahu to v budoucnu zohlednit.  

Na proděkana Bláhu navázal proděkan Pavlík a představil situaci ohledně projektů, ve 

kterých je UJEP přihlášena. Jedná se o projekty v rámci výzev Národního programu 



 
      

obnovy (MŠMT) a Národních center kompetence (TA ČR). Proděkan Pavlík dále 

konstatoval, že se zaměstnancům PřF daří úspěšně generovat výsledky i držet úroveň 

výstupů, což zlepšuje portfolio a zvyšuje možnost zisku finančních prostředků pro 

UJEP i PřF. Uvedl předběžné informace o výši předpokládaných prostředků.  

Předseda AS PřF UJEP se dotázal na větší projekty jako jsou RUR a MATECH. Děkan 

Varady nejprve informoval o projektu MATECH, který je stále v jednání s partnery 

v oblasti vědy a výzkumu i aplikační sféry. O projektu RUR jedná děkan Varady 

s rektorem Balejem. Cílem tohoto projektu je zlepšení situace v oblasti přírodovědných 

vzdělání v našem regionu a celoživotního vzdělávání. Dále děkan v dané situaci zmínil 

jednání s doc. Jančaříkovou – vedoucí CPPV o připravovaných programech na 

podporu učitelů v kraji. 

Předseda AS PřF UJEP se ptal na termíny zahájení těchto projektů. Dle děkana 

Varadyho by MATECH měl být zahájen v červnu 2023, termín pro RUR zatím není 

znám. Proděkan Pavlík dále informoval o Infra projektu, který byl vypsán v říjnu, a ze 

kterého bude možné dovybavit laboratoře v rámci doktorských studií.  

 

c) Předseda AS PřF UJEP vyzval členy EKAS, aby seznámili senátory a ostatní 

přítomné s průběhem jejich zasedání, které předcházelo zasedání AS PřF UJEP. Slova 

se ujal senátor Hruška. Konstatoval, že předsedou EKAS byl zvolen senátor Hruška. 

Dále představil úkoly EKAS na nejbližší období. Stěžejní je rozšířit informovanost 

ohledně finančních toků fakulty, a to nejen pro členy EKAS. Jako vhodný způsob se 

jeví vytvoření příručky, která by byla k dispozici jak členům EKAS, tak i ostatním 

senátorům. Bylo připomenuto, že o tvorbu příručky byl požádán tajemník PřF UJEP 

Lauterbach.  

 

d) Byla představena tajemnice AS PřF UJEP – Anna Paříková. 

 

13.57 odešla senátorka Průšová. 

 

e) Dále se slova ujala senátorka Gloneková a informovala přítomné o nově navázané 

spolupráci PřF prostřednictvím katedry biologie se ZOO Ústí nad Labem. Ta je cílena 

na studenty, kteří tak mimo jiné získají možnost v ZOO plnit si praxe.  

 

f) Následně senátor Přibyl upozornil na situaci v místnosti CP -1.19. Během přednášek 

se zde automaticky zapíná hlučná ventilace, která znemožňuje výuku. Nejjednodušším 

řešením bylo výuku přesunout do jiné učebny, senátor Přibyl se však zajímal o možnost 

systémového řešení. Děkan Varady uvedl, že o problému již ví. Navrženým 

systémovým řešením je sepsání podobných problémů vyskytujících se na CPTO a 



 
      

tento seznam předložit kvestorovi. Děkan Varady by také chtěl vyžádat audit funkčnosti 

systémů CPTO a jejich finanční náročnosti. Senátor Přibyl tento plán ocenil. 

Senát bere na vědomí informace z vedení. 

Ukončení: 14:09 

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 


