
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 20. 4. 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  

Mgr. Michaela Průšová  

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:  - 

Omluvení: Bc. Jan Kuřil 

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.  

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

Hosté:  Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP) 

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

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (vedoucí KGEO 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 16. 3. 2022. 

3. Projednání rozšíření oprávnění akreditace pro uskutečňování rigorózní zkoušky v navazujícím 

studijním programu Geografie. 

4. Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP. 

5. Projednání a schválení plánu čerpání FRIM v roce 2022 a rozpočtové změny vůči PF. 

6. Různé 

a) přehled podaných projektů GAČR za PřF UJEP; 

b) lokální podpora publikování. 

Zahájení: 13.04 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 13 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: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

2. Schválení zápisu z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 16. 3. 2022. 

Předseda AS PřF UJEP vybídnul senátory ke komentářům k zápisu z minulého řádného 

zasedání. Nikdo daný zápis nekomentoval. Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory 

k hlasování. 

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

16. 3. 2022. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

3. Projednání rozšíření oprávnění akreditace pro uskutečňování rigorózní zkoušky 

v navazujícím studijním programu Geografie. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli, proděkanu Švecovi. Proděkan Švec uvedl, 

že KGEO má otevřené programy ve všech stupních vzdělávání, tedy v bakalářském, 

magisterském i doktorském, čímž splňuje požadavky pro možnost uskutečňování rigorózního 

řízení. Doplnil také, že o rigorózní zkoušku je zájem i ze strany uchazečů. Proděkan Švec 

předal slovo vedoucímu KGEO Raškovi. Vedoucí KGEO Raška navázal na proděkana Švece 

a sdělil, že díky institucionální akreditaci studijních programů na KGEO, může žádost o 

akreditaci jít pouze vnitřním schvalovacím procesem na UJEP. Po případném schválení AS 

PřF UJEP bude žádost postoupena Vědecké radě PřF, a dále Radě pro vnitřní hodnocení.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách 

vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu rozšíření oprávnění akreditace pro uskutečňování 

rigorózní zkoušky v navazujícím studijním programu Geografie. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

4. Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP. 

Předseda AS PřF UJEP na úvod tohoto bodu připomenul termíny, které byly projednány na 

minulém zasedání a představil hlavní část k projednání, a to složení volební komise. Předseda 

AS PřF UJEP navrhnul do komise jako předsedkyni senátorku Láchovou a jako členy senátora 

Fišera a senátorku Zbořilovou. Ti své navržení přijali. Ostatní senátoři proti navrženému složení 

komise neměli námitky. Předseda AS PřF UJEP vybídl k projednání místnosti konání volebního 

shromáždění akademické obce, aby se včas zarezervovala místnost s dostatečnou kapacitou.  



 
      

Jako vhodná byla vybrána místnost CP 1.04. Předseda AS PřF UJEP požádal o hlasování 

o schválení vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s čl. 1, odst. 2 a dalšími Přílohy č. 1 Statutu PřF UJEP 

(Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem) vyhlašuje volbu kandidáta na 

jmenování děkanem PřF UJEP a stanovuje: 

a. Volební komisi ve složení Bc. Eliška Láchová (předsedkyně), Bc. Daniela Zbořilová, 

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. (členové). 

b. Lhůtu pro podání návrhů kandidátů na děkana, a to do pondělí 9. května 2022 do 

12.00, do rukou předsedy či členů volební komise.   

c. Formu návrhu na kandidáta, který podá navrhovatel v listinné formě volební komisi 

a který musí obsahovat:  

i. jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,  

ii. souhlas navrženého s kandidaturou,  

iii. jméno, podpis a pracoviště (v případě studenta studijní program) navrhovatele.  

d. Zveřejnění životopisů a volebních programů kandidátů na úterý 10. května 2022 po 

15.00 na vývěsní desce a na veřejné části internetových stránek fakulty.  

e. Termín volebního shromáždění akademické obce, a to úterý 24. května 2022 od 

13.00.  

f. Termín volebního zasedání akademického senátu, a to středu 8. června 2022 od 

13.00. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

5. Projednání a schválení plánu čerpání FRIM v roce 2022 a rozpočtové změny vůči PF. 

Předkladatelem tohoto bodu je tajemník PřF UJEP Lauterbach, který dostal slovo. Tajemník 

Lauterbach představil rozpočtovou změnu vůči PF UJEP. Jedná se o vyrovnání za výuku AJ 

studentů PřF. Tajemník Lauterbach uvedl, že k tomuto vyrovnání dochází pravidelně každý rok. 

Dále předložil plán čerpání FRIM na rok 2022. Do plánu jsou zahrnuty požadavky z KCH. 

Požadavek KI na dovybavení AI-platformy nebyl doporučen ke schválení. Další požadavky 

předložilo CPTO, které žádá o napojení na centrální UPS. S ohledem na záruku objektu může 

zakázku realizovat pouze dodavatel stavby, tj. Metrostav a.s., resp. jejich subdodavatel 

Subterrra a.s. Tajemník Lauterbach také upozornil, že obdržená cenová nabídka má omezenou 

platnost. Dalším požadavkem CPTO je osobní automobil, vzhledem k tomu, že dosavadní 

služební vůz byl registrován do provozu již v roce 2007. Na závěr tajemník Lauterbach shrnul 

dosavadní plán čerpání FRIM a uvedl, že se nachází v kladných číslech. 

Slovo si vzal senátor Hruška, předseda EKAS. EKAS na svém zasedání projednala předložený 

plán čerpání FRIM a rozpočtovou změnu vůči PF UJEP a nemá k nim výhrady. 

Senátorka Sýkorová se dotázala, zda nemůže nastat problém se zhotovitelem Metrostav, který 

je momentálně souzen. Tajemník Lauterbach odpověděl, že by se to PřF nemělo dotknout, 

jelikož zhotovitelem je sdružení MTS-KLEMENT. Předseda AS PřF UJEP požádal přítomné 

senátory o hlasování. 



 
      

Usnesení: Podle § 27 odst. 1 písm. c Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. AS PřF UJEP projednal a 

schválil: 1) rozpočtovou změnu vůči PF UJEP a 2) plán čerpání FRIM na rok 2022. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

6. Různé: 

 

a) Přehled podaných projektů GAČR za PřF UJEP. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo vedení PřF. Děkan Varady zastoupil 

předkladatele proděkana Pavlíka a představil podané projekty GAČR se zahájením 

v roce 2023. PřF má podáno 6 projektů jako hlavní řešitel a 5 jako spoluřešitel. 

Dvanáctým podaným projektem je EXPRO. V rámci kateder má nejvíce projektů 

podáno CENAB, celkem 6, KBI má 2, KGEO, KI a CPPV po 1 projektu. PřF má dále 

podány dva projekty v rámci Národních center kompetence. Rovněž PřF podala dva 

projekty ve spolupráci s FŽP v rámci Národního programu obnovy, který je zaměřen 

na VŠ, konkrétně na rozšíření doktorských studií. 

Senát bere na vědomí přehled podaných projektů GAČR za PřF UJEP. 

 

b) Lokální podpora publikování. 

Senátor Přibyl představil téma, na které by rád slyšel vyjádření vedení fakulty. Jedná 

se o podporu z hlediska publikování článků (nejen přes Open Access) a možnosti 

vydávání učebních textů. Děkan Varady poděkoval za dotaz, jelikož je dle jeho názoru 

podstatný a aktuální. Postoj PřF k publikování je kladný, děkan Varady kladl důraz 

především na publikování v impaktovaných časopisech. Poukázal na zvýšený počet 

publikací v rámci PřF v posledních letech a zdůvodnil, proč je počet vydaných článků 

důležitý a vysoce sledovaný. Děkan Varady označil publikování přes Open Access jako 

finančně nákladný. Chtěl by v tomto ohledu podnítit jednání na celouniverzitní úrovni, 

jelikož PřF je zatížena publikováním nejvíce z ostatních fakult UJEP. Senátor Přibyl 

ocenil kladný postoj PřF k publikování. Dále ho zajímalo, zda své výsledky může 

publikovat člověk, který není zaměstnaný na projektu. Děkan Varady potvrdil, že i 

vydání výsledků mimo projekty bude podpořeno ze strany PřF. Senátor Přibyl navrhl, 

aby v případě více článků vzešlých z jednoho projektu byl jeden publikován přes Open 

Access. Dále poznamenal, že Ediční komise by mohla provozovat i konzultační 

činnost. Děkan Varady na to reagoval tím, že tuto službu již nabízí Vědecká knihovna 

UJEP, která mj. poskytuje i odkazy na webináře s touto tématikou. I pokud by Ediční 

komise vydávala doporučení, za finance má zodpovědnost děkan. Navrhl, aby 

konzultační činnost vedli vedoucí kateder, jelikož mají přehled, které časopisy jsou 

v jejich oboru dobré. Předseda AS PřF UJEP sdělil, že v jeho oboru se považuje za 

nevhodné publikovat přes Open Access. Vždy je totiž nějaká alternativa. Děkan Varady 

argumentoval, že i 100 let staré ověřené časopisy přešly nedávno na Open Access.  



 
      

Senátor Přibyl poté zmínil také tzv. zelenou cestu. Jedná se o dohodu s nakladatelem, 

který má právo na publikaci po předem stanovenou dobu, obvykle 1 rok. Tím se zamezí 

publikování u jiného nakladatele. Poté je publikace volně dostupná v repozitáři autora.   

Děkan Varady řekl, že ostatní fakulty se s tímto problém také potýkají a bude s nimi 

konzultovat, jak se s tím vypořádali. Prohlásil, že je potřeba publikovat ve starých 

kamenných časopisech.  

Senátor Přibyl se vrátil ke svému druhému dotazu, který mířil na publikování skript. 

Děkan Varady vydávání skript podpořil. Zdůraznil však, že je nutné, aby autor byl 

schopen vysázet text sám a nevznikaly tak další náklady na editora. Připomněl, že 

takové nároky jsou kladeny i na studenty v rámci závěrečných prací. Senátor Přibyl 

s tímto vyjádřením souhlasil. Uznal, že práce musí splňovat určité náležitosti i pro 

skripta. Poukázal však na rozdíl mezi autorskou činností a editorstvím. Děkan Varady 

navrhl, aby funkci editora zastala Ediční komise. Senátor Přibyl dodal, že na brněnské 

univerzitě je ediční oddělení celouniverzitní. Dále poznamenal, že vhodnou cestou by 

mohlo být elektronické publikování. V tomto směru už probíhá jednání 

s nakladatelstvím Kosmas.  

Senát bere na vědomí vyjádření vedení fakulty o lokální podpoře publikování. 

 

c) Slovo dostal senátor Hruška, aby přítomné seznámil s výsledky jednání EKAS. Senátor 

Hruška představil přípravu podpůrného materiálů pro členy EKAS a senátorů, který je 

zasvětí do problematiky fondů a dalších ekonomických záležitostí, se kterými se mohou 

setkat během jednání EKAS či AS PřF UJEP. Nyní je hotová struktura dokumentu, 

kterou budou s tajemníkem PřF UJEP postupně plnit. Senátor Hruška předpokládá, že 

by dokument mohl být připravený do léta 2022. Doplnil, že se zřejmě bude nadále 

doplňovat dle potřeby. Předseda AS PřF UJEP tento krok ocenil a projevil očekávání, 

že bude dokument k nahlédnutí v průběhu jeho tvorby, což senátor Hruška potvrdil.  

V návaznosti na jednání EKAS vznesla senátorka Škvorová dva dotazy. Co se vyplácí 

studentům ze stipendijního fondu PřF UJEP? Proděkan Švec jako odpověď uvedl 

následující položky: mimořádná stipendia, pomocné vědecké síly nárazové a 

pravidelné, odměna studentům na PR, prospěchová stipendia. Vzhledem k tomu, že 

doktorským studentům skončila finanční podpora ze strany kraje, PřF se rozhodla jim 

vyplácet odpovídající částku z tohoto rozpočtu. Druhým dotazem senátorky Škvorové 

bylo, zda dochází k omezování vyplácení stipendií, zejména za účast na univerzitních 

akcích. Senátorka Škvorová dotaz zdůvodnila tím, že v rámci příprav na Festival UJEP 

může vyplatit pouze 4 studenty, což je méně než v předchozích letech. Také je to 

nedostatečný počet vzhledem k náročnosti chemických pokusů a vysokému zájmu 

návštěvníků akce. Proděkan Švec odpověděl, že nejde o cílené omezení vyplácení 

stipendií studentům. Jedná se však o snahu racionalizace studentů, aby nedocházelo 

k jejich nadbytečnému využívání na akcích. Proděkan Švec omezení počtu studentů 



 
      

na Festivalu UJEP ještě projedná s proděkanem Bláhou, aby toto omezení nebylo na 

úkor kvality akce. 

d) Senátorka Průšová vznesla dotaz na vedení PřF, zda je možné vyhradit speciální 

kuřácké místo pro kuchařky Menzy. Nyní kouří u laviček před Menzou, což obtěžuje 

zaměstnance v kancelářích ve 2. patře CPTO, kde si nemůžou otevřít okna. Tajemník 

Lauterbach reagoval tím, že to nejsou naši zaměstnanci. Pokusí se však najít řešení a 

osloví s tímto problémem ředitele kolejí a menz. 

 

e) Senátor Vajšbejn otevřel téma nového parkoviště v kampusu UJEP, které má být 

znepřístupněno veřejnosti. Obrátil se na vedení PřF, zda je toto tvrzení pravdivé. 

Děkan Varady tvrzení potvrdil a uvedl, že rozhodnutí umístit závory do všech vjezdů 

v kampusu a povolit vjezd pouze zaměstnancům vzešlo z rektorátu UJEP. Navrhl, aby 

tento problém uchopila studentská komora na zasedání AS UJEP. Děkan Varady 

nevidí důvod uzavřít parkoviště pro studenty, vzhledem k tomu, že i po zaparkování 

akademiků zbyde dost volných parkovacích míst. Senátor Vajšbejn navrhl čipový 

přístup na ISIC. Dále poukázal na skutečnost, že studenti z blízkého okolí také dojíždí 

autem, a proto by bylo vhodné zvážit možnost, aby přednostní právo na parkovací 

místo dostali studenti s bydlištěm ve vzdálenějších městech. Děkan Varady uznal, že 

systémové uzavření parkoviště je nerozumné, i s ohledem na nevhodně umístěné 

závory. Senátor Vajšbejn na závěr doplnil, že závora může být v určitých hodinách 

trvale otevřena, např. v odpoledních hodinách.  

 

14.44 odešla senátorka Gloneková.  

 

Předseda AS PřF UJEP požádal senátorku Průšovou, aby po zasedání AS UJEP 

oznámila závěr jednání ohledně parkovacích míst senátorům AS PřF UJEP. 

 

f) Senátor Vajšbejn vznesl dotaz, proč byly odebrány pytle na sezení u stánku ForRest 

Café. Proděkanka Liegertová uvedla, že pytle patří FŽP a dotaz by tedy měl mířit na 

členy této fakulty. 

Další návrh k projednání nikdo z přítomných nevznesl. Předseda AS PřF UJEP 

poděkoval senátorům za spolupráci a rozloučil se s přítomnými přáním hezkých dnů. 

 

Ukončení: 14.47  

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 


