
 

 

Zápis č. 01/2020  

z ustavujícího zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 15. ledna 2020 
 

Místo: místnost MF-4.12, budova rektorátu UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

Datum a čas: 15. 1. 2020, 14:00 h 

Přítomni: doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.; Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D.; Mgr. Miroslav 

Hašek, Ph.D.; Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.; Mgr. Martin Nosek, Ph.D.; Mgr. Jana Pavlíková, 

M.A., PhD.; Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.; Bc. Lukáš Bárta; Kristýna Janků; Tomáš Jarý; 

Martin Sluka; Bc. Šárka Studecká; Tomáš Visinger 

Omluveni: / 

Neomluveni: / 
Hosté: prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.; Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 

 

Do zvolení předsedy AS PF UJEP se řízení zasedání ujal předseda odstupujícího senátu 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

 

P r o g r a m :  

1. Zpráva o výsledku voleb a představení členů AS PF UJEP a přizvaných účastníků 

2. Volba předsedy a místopředsedy AS PF UJEP 

3. Organizační záležitosti 

4. Návrhy záměru podání žádosti o institucionální akreditaci studijních programů 

5. Různé 

(hlasování: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno) 

 

1. Zpráva o výsledku voleb a představení členů AS PF UJEP a přizvaných účastníků 

Byl představen přizvaný účastník zasedání Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., předseda 

odstupujícího AS PF UJEP. 

Další přizvaný účastník Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D., předseda volební komise pro volby do AS 

PF UJEP pro funkční období od 1.1.2020 do 31. 12. 2022, se z účasti na zasedání omluvil. 

 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. seznámil přítomné s výsledky voleb do AS PF UJEP pro 

funkční období od 1.1.2020 do 31. 12. 2022 a konstatoval, že volby proběhly řádně a jsou 

platné. 

Jednotliví členové AS PF UJEP se všem přítomným představili.  

 

2. Volba předsedy a místopředsedy AS PF UJEP 

Pro vyhodnocení tajného hlasování byla zvolena volební komise ve složení Mgr. Martin 

Nosek, Ph.D., Bc. Lukáš Bárta a Kristýna Janků. 
(hlasování: 10-0-3, schváleno) 

 

Volba předsedy AS PF UJEP: 

Na funkci předsedy AS PF UJEP byli navrženi: 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., kandidaturu přijal 

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., kandidaturu nepřijal 

Mgr. Jana Pavlíková, M.A., kandidaturu přijala 

 



Oba kandidáti se podrobněji představili ostatním členům AS PF UJEP a předestřeli své 

představy a priority v rámci případného výkonu funkce předsedy senátu. 

 

V tajné volbě bylo odevzdáno 11 hlasovacích lístků (kandidáti na předsedu se zdrželi volby), 

z toho 10 platných a 1 neplatný. Mgr. Jana Pavlíková, M.A. získala 9 hlasů a Mgr. Zdeněk 

Svoboda, Ph.D. získal 1 hlas. 

 

Předsedkyní AS PF UJEP byla zvolena Mgr. Jana Pavlíková, M.A. 

 

Řízení zasedání se ujala předsedkyně AS PF UJEP. 

 

Volba místopředsedy AS PF UJEP: 

Na funkci místopředsedy AS PF UJEP byli navrženi: 

Tomáš Visinger, kandidaturu nepřijal 

Bc. Šárka Studecká, kandidaturu přijala 

 

V tajné volbě bylo odevzdáno 12 hlasovacích lístků (kandidátka na místopředsedkyni se 

zdržela volby), z toho 11 platných a 1 neplatný. Bc. Šárka Studecká získala 11 hlasů. 

 

Místopředsedkyní AS PF UJEP byla zvolena Bc. Šárka Studecká. 
 

3. Organizační záležitosti 

a) AS PF UJEP rozhodl, že se jeho zasedání budou konat pravidelně 3. středu v měsíci od 

15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.  

V roce 2020 se jedná o termíny: 19. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 

16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince. 
(hlasování: 13-0-0, schváleno) 

 

b) Předsedkyně AS PF UJEP nabídla senátorům k uvážení zřízení pracovních komisí. Jedná se 

o ekonomickou komisi a o komisi pro studijní záležitosti. 

O členství v ekonomické komisi projevili zájem Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., doc. PaedDr. 

Ladislav Bláha, Ph.D. a Martin Sluka. 

O členství v komisi pro studijní záležitosti projevili zájem Bc. Šárka Studecká, Bc. Lukáš 

Bárta a Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. 

 

Usnesení I: 

AS PF UJEP schválil zřízení ekonomické komise ve složení Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., 

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. a Martin Sluka. 
(hlasování: 11-0-2, schváleno) 

 

Usnesení II: 

AS PF UJEP schválil zřízení komise pro studijní záležitosti ve složení Bc. Šárka Studecká, 

Bc. Lukáš Bárta, Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. 
(hlasování: 10-0-3, schváleno) 

 

c) AS PF UJEP jmenuje pro zajištění administrativní agendy sekretářem AS PF UJEP 

Mgr. Janu Klenerovou. 
(hlasování: 13-0-0, schváleno) 

 

V průběhu rozpravy k následujícímu bodu odešla místopředsedkyně Bc. Šárka Studecká. 



4. Návrhy záměru podání žádosti o institucionální akreditaci studijních programů 

Proděkan PF UJEP předložil návrhy záměru podání žádosti o institucionální akreditaci pro: 

 

a) oblast vzdělávání Učitelství: 

 bakalářský studijní program Hudební výchova 

Usnesení I: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství pro 

bakalářský studijní program Hudební výchova, ale doporučuje: 

1. vyřešit kreditové rozdíly mezi variantami studijních plánů Maior a Minor, 

2. vyřešit začlenění reflektovaných praxí do konkrétního předmětového bloku 

(všeobecný základ nebo předměty odborné didaktiky) a v popisu předmětů definovat 

jejich obsah s ohledem jak na smysluplnou realizovatelnost, tak na požadavek RNAU 

(8/2017, kap. G, bod 67 - nutnost zahrnout v RPP oba aprobované předměty), 

3. začlenit téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

 bakalářský studijní program Sbormistrovství 

Usnesení II: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství pro 

bakalářský studijní program Sbormistrovství, ale doporučuje: 

1. vyřešit kreditové rozdíly mezi variantami studijních plánů Maior a Minor, 

2. vyřešit začlenění reflektovaných praxí do konkrétního předmětového bloku 

(všeobecný základ nebo předměty odborné didaktiky) a v popisu předmětů definovat 

jejich obsah s ohledem jak na smysluplnou realizovatelnost, tak na požadavek RNAU 

(8/2017, kap. G, bod 67 - nutnost zahrnout v RPP oba aprobované předměty), 

3. začlenit téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

 bakalářský studijní program Anglický jazyk a literatura 

Usnesení III: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství pro 

bakalářský studijní program Anglický jazyk a literatura, ale doporučuje: 

1. vyřešit kreditové rozdíly mezi variantami studijních plánů Maior a Minor, 

2. vyřešit začlenění reflektovaných praxí do konkrétního předmětového bloku 

(všeobecný základ nebo předměty odborné didaktiky) a v popisu předmětů definovat 

jejich obsah s ohledem jak na smysluplnou realizovatelnost, tak na požadavek RNAU 

(8/2017, kap. G, bod 67 - nutnost zahrnout v RPP oba aprobované předměty), 

3. začlenit téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

 navazující studijní program Učitelství hudební výchovy pro SŠ 

Usnesení IV: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství pro 

navazující studijní program Učitelství hudební výchovy pro SŠ, ale doporučuje: 

1. vyřešit kreditové rozdíly mezi variantami studijních plánů Maior a Minor, 

2. začlenit téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 



 navazující studijní program Sbormistrovství pro SŠ 

Usnesení V: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství pro 

navazující studijní program Sbormistrovství pro SŠ, ale doporučuje: 

1. vyřešit kreditové rozdíly mezi variantami studijních plánů Maior a Minor, 

2. začlenit téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

 navazující studijní program Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ 

Usnesení VI: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Učitelství pro 

navazující studijní program Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, ale doporučuje: 

1. vyřešit kreditové rozdíly mezi variantami studijních plánů Maior a Minor, 

2. začlenit téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

b) oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika: 

 bakalářský studijní program Speciální pedagogika 

Usnesení VII: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Neučitelská 

pedagogika pro bakalářský studijní program Speciální pedagogika, ale doporučuje začlenit 

téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

 navazující studijní program Speciální pedagogika 

Usnesení VIII: 

AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhu 

záměru podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Neučitelská 

pedagogika pro navazující studijní program Speciální pedagogika, ale doporučuje začlenit 

téma „Člověk a zdraví“ do společného základu. 
(hlasování: 12-0-0, schváleno) 

 

5. Různé 

 

Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 19. 2. 2020 v 15:00 h v místnosti  

CS-502 v budově PF UJEP České mládeže 8. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Klenerová 

 

 Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

 předsedající AS PF UJEP do zvolení předsedkyně AS PF UJEP 

 

 

 Mgr. Jana Pavlíková, M.A. 

 předsedkyně AS PF UJEP 


