
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 19. 10. 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. Jan Kuřil 

Bc. Eliška Láchová  

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.  

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Mark Vajšbejn 

Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu) 

Bc. Daniela Zbořilová  

Nepřítomní:  Mgr. Michaela Průšová 

Omluvení: Ing. Magda Škvorová, Ph.D. (přítomna online) 

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

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

UJEP) 

Ing. Viktor Greguš 

RNDr. Regina Herma, Ph.D. (přítomna online) 

Mgr. Pavel Kaule 

Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP) 

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

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum PřF UJEP) 

RNDr. Václav Šícha, Ph.D. 

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 21. 9. 2022. 

3. Projednání žádosti o akreditaci navazující studijního programu Aplikovaná chemie. 

4. Naplnění a zhodnocení vizí proděkanů PřF UJEP za funkční období 2018–2022. 

5. Projednání záměru děkana jmenovat proděkana pro studium, proděkana pro rozvoj a kvalitu 

a proděkana pro vnější a zahraniční vztahy. 

6. Různé. 

 



 
      

Zahájení: 13.03. 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 11 z 15 členů. 

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

UJEP a dalších hostů. 

 

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 

(schváleno) 

2. Schválení zápisu z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 21. 9. 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 

21. 9. 2022. 

hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

3. Projednání žádosti o akreditaci navazujícího studijního programu Aplikovaná chemie. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo proděkanu Švecovi, jenž tento bod předložil. Proděkan 

Švec krátce představil navazující studijní program Aplikovaná chemie. Uvedl také, že program 

je schválený ve vědecké radě a jeho garantem je doc. Havlica z katedry chemie, kterému 

následně předal slovo. J. Havlica představil nejdříve vnější motivaci pro vytvoření nového 

studijního programu. Tato motivace vychází z potřeby regionu vzhledem k jeho průmyslovému 

a chemickému zaměření. Vnitřní motivace pak vychází ze změny odborného zaměření 

akademických pracovníků na KCh. Katedra chemie se v posledních letech více věnuje syntéze, 

chemickému inženýrství či fyzikální chemii, z čehož vyplývá i potřeba záštity závěrečných prací 

skrz nový studijní program. Uvedl také dvě specializace programu, kterými jsou Modelování 

chemických procesů a zařízení a Syntéza, technologie a analýza chemických látek a materiálů. 

Předseda AS PřF Havlica otevřel diskuzi. 

Senátor Fišer poznamenal, že uvedené specializace se mu zdály nevyrovnané. Zatímco 

u specializace Modelování má garant 100% podíl na výuce některých povinných předmětů, 

u Syntézy je to mezi 17–20 % výuky. Na dotaz odpověděl dr. Šícha. Hlavním důvodem tohoto 

rozdělení výuky je vysoká specializace daných předmětů, zejména těch týkajících se 

analytických technik, a je proto vhodné, aby se na výuce podíleli experti s různým odborným 

zaměřením.  



 
      

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

vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího magisterského studijního programu 

Aplikovaná chemie po zapracování připomínek senátorů. 

hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

4. Naplnění a zhodnocení vizí proděkanů PřF UJEP za funkční období 2018–2022. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo děkanu PřF jakožto předkladateli tohoto bodu jednání. 

Děkan Varady oznámil, že je potřeba jmenovat proděkany na nové funkční období a požádal 

stávající proděkany o zhodnocení jejich vizí. Děkan Varady předal slovo proděkanu Bláhovi. 

Proděkan Bláha kladně zhodnotil ustanovení nové součásti PřF – Centra podpory 

přírodovědného vzdělávání. Dalším úspěchem je vybudování nových médií, např. YouTube 

kanálu. Rezervy vidí v zahraničních vztazích, které byly ovlivněné i covidem. To se týká 

i outgoingových mobilit, jež by se dle jeho názoru měly více podpořit. V tomto směru vnímá 

jako klíčovou roli katederního konzultanta. Proděkan Bláha na závěr poděkoval vedení fakulty 

a senátorům za spolupráci během jeho funkčního období. 

Děkan Varady požádal proděkana Pavlíka o shrnutí jeho vizí a jejich naplnění. Proděkan Pavlík 

pozitivně hodnotil publikační činnost, s čímž úzce souvisí i finanční ohodnocení PřF. Kladl 

důraz na zachování principu stávajících finančních motivací za publikační činnost, tedy snahu 

publikovat v časopisech s impakt faktorem, nikoliv ve sbornících. 

 

13.45 odešel senátor Fišer. 

13.47 přišla senátorka Láchová. 

 

Proděkan Pavlík zmínil také důležitost interdisciplinárního výzkumu, díky němuž vzniklo 

CENAB. 

 

13.49 odešel senátor Hruška. 

 

I přestože je PřF zapojená do tří projektů špičkového výzkumu, a další je připravován 

(MATECH), vnímá proděkan Pavlík jako neúspěch nedostatečné zapojení akademických 

pracovníků ve VaVal v mezinárodním měřítku. 

Předseda AS PřF Havlica se zeptal, zda výstupy za fakultu jsou přepočítávány na hlavu. 

Proděkan Pavlík reagoval, že u nás tomu tak není a u jiných institucí, kde se s tím setkal, jsou 

tato data zavádějící. Závěrem také proděkan Pavlík poděkoval svým spolupracovníkům, 

přičemž vyzdvihl Ing. Bobkovou. 

Děkan Varady poděkoval proděkanům Bláhovi a Pavlíkovi, kteří ve své funkci končí a předal 

slovo proděkanu Švecovi.   

Proděkan Švec hodnotil pozitivně především přístup studijního oddělení. V rámci funkce se 

zaměřil na to, aby studijní programy měly uplatnění, což se daří. PřF v tomto směru 



 
      

spolupracuje mj. s AV ČR, kde studenti využívají infrastrukturu a zapojují se do výzkumné 

práce. Rezervy vidí zejména v kontaktu s absolventy. 

Děkan Varady poděkoval proděkanu Švecovi a požádal o vyjádření proděkanku Liegertovou. 

Proděkanka Liegertová krátce shrnula svou činnost. Kladně hodnotila implementaci hodnocení 

HAP, finalizaci pravidel hodnocení akademických pracovníků či kariérních plánů.  

Usnesení: AS PřF UJEP bere na vědomí naplnění a zhodnocení vizí proděkanů. 

 

5. Projednání záměru děkana jmenovat proděkana pro studium, proděkana pro rozvoj 

a kvalitu a proděkana pro vnější a zahraniční vztahy. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo děkanu Varadymu jakožto předkladateli tohoto bodu. 

Děkan Varady upozornil, že do nového funkčního období nastoupí prozatím pouze tři 

proděkani, z čehož dva pokračují ve své funkci. Kandidátkou na proděkanku pro vnější 

a zahraniční vztahy je dr. Herma. PřF zatím nebude mít proděkana pro vědu a výzkum, protože 

se na tuto pozici nepovedlo najít vhodného kandidáta. Agendu převezme z části děkan, z části 

Ing. Bobková a klíčovou agendu rozdělení DKRVO povede i nadále bývalý proděkan Pavlík, 

nejdéle do nástupu nového vedení univerzity. Předseda AS PřF Havlica se zajímal, zda se dá 

náročná administrativa proděkana pro VaV takto zvládnout. Děkan Varady věří, že po nějakou 

dobu ano.  

Děkan Varady vyzval kandidátku Herma, aby přítomným představila své plány a vize. 

Dr. Herma se chce soustředit na definitivní sjednocení vzhledu webu PřF a internacionalizaci 

jeho fakultních součástí. Jako nezbytné vnímá součinnost s tradičními médii. Zaměří se také 

na rozvoj nově vzniklé platformy Science UJEP. Mimo jiné dále plánuje podpořit účast na 

zahraničních konferencích či terénním výzkumu v zahraničních lokalitách. Dr. Herma 

poděkovala proděkanu Bláhovi za dosavadní spolupráci a děkanu Varadymu za nabídku této 

pozice. 

Děkan Varady požádal proděkana Švece, aby také uvedl své vize. 

 

14.44 odešli senátor Přibyl a senátorka Zbořilová. 

 

Proděkan Švec bude klást důraz na nové akreditace studijních programů, a to i v AJ. V rámci 

organizace studia se chce věnovat digitalizaci studijní agendy, zřízení digitálního podpisu či 

novelizaci vnitřních norem a předpisů. 

 

14.46 přišel senátor Štofik. 

 

Děkan Varady požádal proděkanku Liegertovou, aby taktéž představila své vize. Proděkanka 

Liegertová vnímá měkké cíle jako stále aktuální a je potřeba jejich postupný rozvoj, např. 

zlepšením pracovního prostředí. V rámci tvrdších cílů se chce proděkanka Liegertová zaměřit 



 
      

na doladění personální politiky, získávání nových akademických pracovníků, ale také na 

zlepšení podmínek aktuálních zaměstnanců. 

Děkan Varady poděkoval kandidátům na proděkany.  

Usnesení: AS PřF UJEP vyjadřuje kladné stanovisko se záměrem děkana jmenovat proděkana 

pro studium RNDr. Martina Švece, Ph.D., proděkana pro rozvoj a kvalitu Mgr. Michaelu 

Liegertovou, Ph.D. a proděkana pro vnější a zahraniční vztahy RNDr. Reginu Herma, Ph.D.  

hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

6. Různé. 

Předseda AS PřF Havlica se zeptal přítomných, zda mají nějaký další bod k projednání. 

Senátorka Gloneková stručně seznámila vedení fakulty a přítomné se vznikající spoluprací PřF 

prostřednictvím katedry biologie s teplickou botanickou zahradou. Momentálně spolupráce 

umožňuje praxe a brigády pro studenty biologických oborů a v budoucnu by se měla dále 

rozvíjet. Děkan Varady ocenil projevenou aktivitu a iniciativu.  

Předseda AS PřF Havlica upozornil, že další plánovaná zasedání v tomto roce jsou mimořádná, 

avšak bude potřeba stanovit termíny zasedání na další kalendářní rok. Na žádost proděkana 

Švece, který senátu předloží ke schválení Podmínky pro přijetí ke studiu, se další zasedání AS 

PřF uskuteční v listopadu. Na závěr předseda AS PřF Havlica poděkoval končícím proděkanům 

a uvedl, že se těší i na spolupráci s nově nastupujícími proděkany. 

 

Ukončení: 14.58. 

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 

 

 

 

 


