
 

 

Zápis č. 06/2020  
ze zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 17. června 2020 
 
Místo: místnost CS-226, budova PF, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 
Datum a čas: 17. 6. 2020, 15:00 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. 

Kristýna Janků 
Tomáš Jarý  
Martin Sluka (přích. 15:14) 
Bc. Šárka Studecká  
Tomáš Visinger 

 
Omluveni:  
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
Bc. Lukáš Bárta 
 
Neomluveni: - 
Hosté: 
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
 
Program: 
1. Čerpání Rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP za 

období  1. 1. 2020 – 30. 4. 2020 
2. Plánované postupy Realizace Strategického záměru PF UJEP na rok 2020 a 2021 
3. Problematika internacionalizace v rámci Strategického záměru PF UJEP na rok 2020 a 

2021 v době postcovidové 
4. Různé 
 
Schválení programu zasedání 
(hlasování:  pro 10 –  proti 0  –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 

0. Autorizování zápisu z předchozího zasedání a kontrola plnění usnesení AS PF UJEP 

Usnesení 0: 

AS PF UJEP schvaluje zápis č. 5/2020 z 27.5.02020 
(hlasování:  pro 10 –  proti 0  –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 
 
Kontrola Usnesení AS PF UJEP 
Z minulých zasedání AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 
Plánovaný průzkum motivací a informačních zdrojů zájemců o studium byl realizován během 
přijímacího řízení formou dotazníku (dr. Makovský, dr. Černý). 
  



1. Čerpání Rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP za 
období  1. 1. 2020 – 30. 4. 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 zprávu o čerpání Rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP za 
období  1. 1. 2020 – 30. 4. 2020. 
 
Ing. Bertl okomentoval jednotlivé položky předkládané zprávy, vysvětlil jejich náplň a opodstatnění. 
V krátké prezentaci objasnil členům AS sestavení tabulek standardně přikládaných ke zprávám o 
čerpání Rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP a upozornil na 
nejdůležitější parametry, které usnadní vhled do finanční problematiky.  
Bylo dohodnuto, že pravidelné čtvrtletní zprávy o čerpání rozpočtu včetně tabulkových podkladů 
budou zasílány přímo na rozesílací adresu Akademického senátu PF aspf@list.ujep.cz. Příjemci jsou 
automaticky všichni senátoři + p. Klenerová.  
 
Doc. Bláha shrnul zprávu Ekonomické komise AS PF UJEP a doporučil schválení předložené Zprávy 
o čerpání Rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP za období  1. 1. 
2020 – 30. 4. 2020. 
V 15:14 během příspěvku doc. Bláhy dorazil Martin Sluka.  
 
Usnesení 1: 
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 zprávu o čerpání 
Rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP za období  1. 1. 2020 
– 30. 4. 2020. 
 

(hlasování:  pro 11 –  proti 0 –  zdržel(a) se hlasování 0, schváleno) 

 

Odchod Ing. Bertla. 
 
 
2. Plánované postupy Realizace Strategického záměru PF UJEP na rok 2020 a 2021 

v oblasti tvůrčí činnosti 
 
prezentace PhDr. Štefana Balkó, Ph.D., proděkana pro vědu a tvůrčí činnost 
 
Shrnutí diskuse, komentáře a doporučení: 
1.  Je potřeba klást důraz na komunikaci s katedrami (granty, publikační možnosti) i s doktorandy 
(nabídka workshopů) – využívat více různých informačních kanálů, včetně osobních jednání.  
2. Chystané změny v pracovním zařazení akademických pracovníků - AP v doktorském studiu bude 
asistent, nikoli pouze lektor (zodp. dr. Zilcher). 

 
 
  



 
3. Problematika internacionalizace v rámci Strategického záměru PF UJEP na rok 2020 

a 2021 v době postcovidové 
 
prezentace PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D., proděkana pro rozvoj a internacionalizaci 
 
Shrnutí diskuse, komentáře a doporučení: 
1. Erasmus:   
Otázka odborných kvalit vyjíždějících a přijíždějících studentů, vliv osobnostních vlastností na ochotu 
vycestovat, konotace pojmu Erasmus – zdůraznit význam pro profesní rozvoj; sledovat korelaci mezi 
účastí na Erasmu a úspěšným dokončením studia (případně získáním pracovní pozice v daném oboru).  
Povinný či povinně volitelný předmět Internacionalizace, jehož hlavním kritériem je zahraniční 
mobilita studentů, není a nebude součástí studia v učitelských oborech; v neučitelských oborech nové 
akreditace zařazen je, bude třeba sledovat  a posoudit funkčnost tohoto opatření. 
2. Internacionalizace pracovišť: 
Vedoucí kateder při přípravě kariérních plánů sami stanoví postupy internacionalizace, které budou 
ideálně korespondovat se specifiky, potřebami a možnostmi pracoviště a akademických pracovníků.  
 
Odchod dr. Haška. 
 
3. Plánování mezinárodní spolupráce  
Vzhledem k mezinárodní situaci a  nemožnosti odhadnout další vývoj celosvětové epidemie AS  
doporučuje zaměřit se na užší spolupráci s okolními státy, na realizaci menších přeshraničních 
projektů a krátkodobé výměnné pobyty akademických pracovníků. 
  



 
 
4. Různé: chystaná rekonstrukce budovy kateder a sportovní haly 
 
Shrnutí aktuální situace – dr. Zilcher 

 do konce roku 2020 proběhne rekonstrukce nezbytná pro zprovoznění budovy kateder pro 
výuku po stěhování Přírodovědecké fakulty – finanční objem cca 18mil. Kč 

 rozvrhované místnosti zatím nejsou nijako omezeny, odkládá se stěhování pracovišť z Hoření 
 pro další rok je plánována kompletní rekonstrukce budovy kateder a sportovní haly ve 

finančním objemu více než 100mil. Kč 
 probíhá komunikace s rektorátem o obou projektech, bude nutná finanční spoluúčast PF   

 
Shrnutí diskuse, komentáře a doporučení: 
V této chvíli nejsou k dispozici téměř žádné informace – např. podmínky VŘ, projekt, harmonogram 
prací, ani plánovaný rozpočet. Vzhledem k nutnosti finanční spoluúčasti PF je třeba úzce 
spolupracovat s rektorátem UJEP.  
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 16. 9. 2020 v 15:00 h v místnosti  
CS-502 v budově PF UJEP České mládeže 8. 
 
Předběžný program:  

1. Plán práce AS PF UJEP do konce roku 2020 
2. Čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů a ostatních osobních nákladů PF UJEP k 31. 8. 2020 
3. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 
4. Různé 

 

Zapsala: Bc. Šárka Studecká 

17. 6. 2020 

 

 

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

 předsedkyně AS PF UJEP 
 
 


