
 

 

Zápis č. 05/2020  
ze zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 27. května 2020 
 
Místo: místnost CS-226, budova PF, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 
Datum a čas: 27. 5. 2020, 12:00 h 
 
Přítomni: 
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.  
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.  
Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  
Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

Bc. Lukáš Bárta 
Tomáš Jarý  
Martin Sluka (oml., příchod 12:15) 
Bc. Šárka Studecká  
Tomáš Visinger 

 
Omluveni: Kristýna Janků, Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D., Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
Neomluveni: -- 
Hosté: 
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
P r o g r a m :  
1. Návrh na odvolání doc. MUDr. Ilji Žukova, CSc., z Vědecké rady PF UJEP 
2. Návrh na jmenování doc. PhDr. Ireny Smetáčkové, PhD., členkou Vědecké rady PF 

UJEP 
3. Návrhy záměrů akreditace jednooborových studijních programů v oblasti vzdělávání  
4. Upravené podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 
5. Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 ve 2. kole (bakalářské, 

magisterské a doktorské studijní programy). 
6. Návrh Výroční zprávy o činnosti PF UJEP za rok 2019 
7. Výroční zpráva o hospodaření PF UJEP za rok 2019  
8. Návrh Rozpočtu PF UJEP na rok 2020 
9. Různé 
 
Schválení programu zasedání 
(hlasování:  pro 9 –  proti 0  –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 

0. Autorizování zápisů z předchozích hlasování per rollam a kontrola plnění usnesení AS PF 
UJEP 

Usnesení 0: 

AS PF UJEP schvaluje zápis č. 3/2020 z hlasování per rollam od 20. 3. 2020 21:11 do 26. 3. 
2020 12:00 hod.     (hlasování:  pro 9 –  proti 0  –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 
 
 
AS PF UJEP schvaluje zápis č. 4/2020 z hlasování per rollam od 7. 4. 2020 16:00 do 9. 4. 
2020 12.00 hod.     (hlasování:  pro 9 –  proti 0  –  zdržel(a) se hlasování 0, 
schváleno) 
 
Kontrola Usnesení AS PF UJEP 
Z minulých zasedání AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 



 
1. Návrh na odvolání doc. MUDr. Ilji Žukova, CSc., z Vědecké rady PF UJEP 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení návrh na odvolání doc. MUDr. Ilji Žukova, CSc., z Vědecké rady PF UJEP. 
 
Usnesení 1: 
AS PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů uděluje děkanovi předchozí souhlas k odvolání doc. MUDr. 
Ilji Žukova, CSc., z Vědecké rady PF UJEP ke dni 30. 6. 2020. 
(hlasování:  pro 9 –  proti 0 –  zdržel(a) se hlasování 0 , schváleno) 
 
 
 
2. Návrh na jmenování doc. PhDr. Ireny Smetáčkové, PhD., členkou Vědecké rady PF 

UJEP 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení návrh na jmenování doc. PhDr. Ireny Smetáčkové, PhD., členkou Vědecké rady PF 
UJEP. 
 
Usnesení 2: 
AS PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů uděluje děkanovi předchozí souhlas k dodatečnému 
jmenování doc. PhDr. Ireny Smetáčkové, Ph.D., členkou Vědecké rady PF UJEP pro funkční 
období od 1. 7. 2020 do 28. 2. 2023. 
(hlasování:  pro  9 –  proti 0 –  zdržel(a) se hlasování 0 , schváleno) 
 
Diskuse 
Dotaz dr. Haška – proč mají některé katedry větší zastoupení ve Vědecké radě a jiné zastoupeny nejsou? 
Odpověď prof. Škody – počet členů VR není limitován,  je potřeba jen dodržet poměr mezi externími a interními 
pracovníky. Vliv má i akreditace doktorských studií (2 zástupci ve VR). Děkan uvítá případné návrhy na 
jmenování nových členů vědecké rady. 
 
 
k zasedání se připojil Martin Sluka 
 
 
 
 
 
3. Návrhy záměrů akreditace jednooborových studijních programů v oblasti vzdělávání  

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe, z pověření děkana 
Pedagogické fakulty UJEP prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D., předkládá na základě § 27 odst. 2 
písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
Akademickému senátu PF UJEP k vyjádření návrhy záměrů akreditace jednooborových studijních 
programů v oblasti vzdělávání. Potřeba oddělit jednooborové studijní programy vzešla z podnětu 
uznávacího orgánu MŠMT ČR. 

 

 Dr.  Makovský shrnul závěry Komise pro studijní záležitosti i s připomínkami – viz příloha 1. 

 Diskuse ohledně záměrů HV + VV pro pomáhající profese a jejich propojení s učitelskými obory a 
NMgr. studiem, profil a  uplatnění absolventa, specializace garantů. 

 



Usnesení 3: 
AS PF UJEP se dle zákona č. 111/1998 Sb., § 27 odst. 2 písm. a) kladně vyjadřuje k návrhům 
záměrů akreditace uvedených jednooborových studijních programů v oblasti vzdělávání: 

1. Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (jednooborové) 
2. Český jazyk a literatura pro vzdělávání (jednooborové) 
3. Hudební výchova pro pomáhající profese 
4. Hudební výchova pro vzdělávání (jednooborové) 
5. Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové) 
6. Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové) 
7. Učitelství hudební výchovy pro SŠ (jednooborové) 
8. Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ (jednooborové) 
9. Výtvarná výchova pro pomáhající profese 

10. Výtvarná výchova pro vzdělávání (jednooborové) 
 

(hlasování:  pro 10 –  proti 0 –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 
 

 
Komentář: 
AS se seznámil s dlouhodobým záměrem rozvoje oborů pro pomáhající profese a je toho názoru, že v těchto 
oborech je třeba dbát na jasnou a koncepční definici budoucího uplatnění a profilu absolventa. Zejména Tyto 
obory by vzhledem ke své podstatě měly obsahovat základní informace z oblasti Člověk a zdraví. 
 
 
4. Upravené podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 
 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe, z pověření děkana 
Pedagogické fakulty UJEP prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D., předkládá ke schválení podle § 27, odst. 1 
písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
Akademickému senátu PF UJEP upravené podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 
2020/2021, ve kterých byl doplněn náhradní termín pro praktické, ústní a písemné přijímací zkoušky. 
Tato potřeba je motivována pravděpodobnou kolizí termínů přijímacích zkoušek na PF ve dnech 15.–
19. 6. 2020 s termíny maturitních zkoušek na středních školách (změna není novou restrikcí, ale je ve 
prospěch uchazečů o studium).  
 

Změna oproti předloženému materiálu: 

Na základě rozhodnutí vlády nastala další kolize s maturitami 1.–4. 9., je nutný posun termínů 
náhradních přijímacích zkoušek na 21.–24. 9. 2020. Tato změna vešla v platnost až po zaslání 
příslušných dokumentů k projednání AS PF UJEP. Na základě této změny termínu přijímacích 
zkoušek dojde i ke změně termínů zápisu do studia (viz příloha 2). 

 
Usnesení 4: 
Akademický senát PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje upravené 
podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 ve znění revidovaném na 
zasedání AS dne 27. 5. 2020. Revidovaný text bude připojen k zápisu ze zasedání AS. 
 

(hlasování:  pro  10 –  proti – 0   zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 
 
 
5. Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 ve 2. kole (bakalářské, 

magisterské a doktorské studijní programy). 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe, z pověření děkana 
Pedagogické fakulty UJEP prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D., předkládá ke schválení podle § 27, odst. 1 
písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
Akademickému senátu PF UJEP podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 ve 2. 
kole (bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy). 
 



Změna oproti předloženému materiálu: 
Rozšíření nabízených studijních programů pro druhé kolo (viz příloha 2). 
 
Usnesení 5: 
Akademický senát PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje podmínky pro 
přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 ve 2. kole (bakalářské, magisterské a doktorské 
studijní programy) ve znění revidovaném na zasedání AS dne 27. 5. 2020. Revidovaný text 
bude připojen k zápisu ze zasedání AS. 
 

(hlasování:  pro  10 –  proti – 0   zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 

 

Shrnutí diskuse k bodu 4 a 5 

 Administrativní otázky – nedostatek času na vyřízení agendy do nástupu nových studentů v ZS 2020 
(rozeslání potvrzení o přijetí na VŠ, zápis) – zápis studentů bude proto probíhat individuálně na 
studijním oddělení, to bylo s touto metodikou seznámeno.  

 Předseda Komise pro studijní záležitosti dr. Makovský: Komise diskutovala absenci přijímací zkoušky 
u velkého množství nabízených studijních oborů (v 1. i 2. kole přijímacího řízení). Doporučuje panu 
děkanovi a panu proděkanovi pro studium apelovat na garanty studijních oborů, aby přijímací zkoušku 
požadovali, zejména u těch oborů, které jsou zaměřeny na hudební, výtvarné či pohybové dovednosti 
(tzn. uchazeči vykonávají praktickou zkoušku). 

 Reakce pana proděkana: S vedoucími kateder toto bylo projednáváno několikrát, ale z různých důvodů 
bylo přijata jejich potřeba u některých oborů z organizačních důvodů a jiných důvodů nekonat 
přijímací zkoušky. 

 
 
6. Návrh Výroční zprávy o činnosti PF UJEP za rok 2019 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení Výroční zprávu o činnosti PF UJEP. 

Výroční zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2019 byla již připomínkována vedoucími kateder a center 
PF UJEP a v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, projednána Vědeckou radou PF UJEP v jednání per rollam v termínu  6. 4. 2020 – 24. 
4. 2020.  

Všechny vznesené připomínky byly do textu Výroční zprávy o činnosti PF UJEP za rok 2019 
zapracovány.   

Současná podoba výroční zprávy není vizuálně přitažlivá, připravuje se nová forma, vstřícnější ke 
čtenáři. 

 
Usnesení 6: 
Akademický senát PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje Výroční zprávu 
o činnosti PF UJEP za rok 2019 v předloženém znění. 
 

(hlasování:  pro 10 –  proti 0 –  zdržel(a) se hlasování 0 , schváleno) 
 



 
 
7. Výroční zpráva o hospodaření PF UJEP za rok 2019  
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení Výroční zprávu o hospodaření PF UJEP. 
 
Ing. Bertl podrobně okomentoval jednotlivé položky předkládané zprávy, vysvětlil jejich náplň a 
opodstatnění. 
Ekonomická komise navrhuje schválení VZH. Pro následující roky navrhuje úpravu a doplnění 
překládaných dokumentů – krom základní zákonem předepsané formy detailnější přílohy a tabulky ve 
formátu xls. 
 
 
Usnesení 7: 
Akademický senát PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje Výroční zprávu 
o hospodaření PF UJEP za rok 2019 v předloženém znění. 
 

(hlasování:  pro 10 – 0   proti –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 

 
Komentáře: 
Pro přípravu ZSH za následující období AS PF UJEP navrhuje začlenění podrobnějších 
komentářů a vysvětlení  zejména v bodech, kde jsou předkládaná data shrnutím více různých 
položek nebo kde dochází v průběhu účetního období k přesunům mezi položkami. 
AS PF pozitivně hodnotí meziroční nárůst objemu prostředků alokovaných ve stipendijním 
fondu PF. 
 

Pozn. Během závěrečné diskuse odchází Bc. Lukáš Bárta 

 
 
 
 
 
 
8. Návrh Rozpočtu PF UJEP na rok 2020 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení návrh Rozpočtu PF UJEP na rok 2020.  
Návrh Rozpočtu PF UJEP na rok 2020 vypracovali Ing. Lenka Hřebejková, tajemnice PF UJEP, a 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., manažer pro ekonomické a legislativní záležitosti. Za přítomnosti děkana 
PF UJEP byl rozpočet projednán s vedením UJEP a poté byl zaslán k připomínkovému řízení 
Ekonomické komisi Akademickému senátu PF UJEP. Jelikož Rozpočet UJEP na rok 2020 již byl 
schválen Akademickým senátem UJEP, je nyní možné přistoupit ke schvalovacímu procesu Rozpočtu 
PF UJEP v Akademickém senátu PF UJEP. 
 
Ing. Bertl podrobně okomentoval jednotlivé položky předkládané zprávy, vysvětlil jejich náplň a 
opodstatnění.  
Předseda ekonomické komise doc. Bláha děkuje za přehlednou a podrobnou prezentaci. EK navrhuje 
dokument schválit, objevuje se tu ovšem řada otázek, které je potřeba prodiskutovat a průběžně 
sledovat.  
 



Usnesení 8: 
Akademický senát PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, projednal a schvaluje návrh Rozpočtu 
provozních prostředků PF UJEP na rok 2020 v předloženém znění. 
 
(hlasování:  pro 8  –  proti 0 –  zdržel(a) se hlasování 1, schváleno) 
 

po hlasování odchází dr. Svoboda 

 
 
Shrnutí diskuse a komentáře 

1. V oblasti propagace AS PF UJEP pověřuje Ing. Mgr. Martina Černého, MSc., proděkana 
pro studium a pedagogické praxe, přípravou a organizací soustavného průzkumného 
šetření, které konkretizuje faktory ovlivňující zájem o studium a definuje efektivitu 
zvolených propagačních kanálů a metod. Tyto informace AS považuje za  stěžejní pro 
účelné vynakládání zdrojů na propagaci.   

2. Vzhledem k letošnímu drastickému nárůstu deficitu státního rozpočtu ČR, který může 
v budoucnu negativně ovlivnit financování vysokých škol,  je nanejvýš žádoucí vytvářet 
maximální možné rezervy a převádět veškeré nevyčerpané položky do rezerv. 

3. K zajištění průběžné komunikace a spolupráce Akademický senát PF UJEP navrhuje, aby 
se v budoucnu procesu tvorby rozpočtu účastnil zástupce AS PF UJEP. 

 
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 17. 6. 2020 v 15:00 h v místnosti  
CS-502 v budově PF UJEP České mládeže 8. 
 
Předběžný program:  

1. Plánované postupy Realizace Strategického záměru PF UJEP na rok 2020 a 2021 
2. Problematika internacionalizace 
3. Čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP k 30. 

4. 2020 
 
 
 
 

Zapsala: Bc. Šárka Studecká 

27.5.2020 

 

 

      Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD.  

 předsedkyně AS PF UJEP 
 
Přílohy 

1. Zpráva Komise pro studijní záležitosti AS PF UJEP 
2. Vyhlášení přijímacího řízení 2020/2021 – Druhé kolo – konečné znění 


