
 

 
 

Zápis č. 10/2020  
z distančního zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 18. listopadu 2020 
 
Datum a čas: 18. 11. 2020, 15:00 h, SKYPE   
 
Přítomni:  
 
Bc. Lukáš Bárta 
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.  
Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.  
Tomáš Jarý  
Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  

Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
Bc. Šárka Studecká  
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
Bc. Tomáš Visinger 

 
Omluveni:  
Bc. Kristýna Janků 
 
Neomluveni:  
Martin Sluka  
 
Hosté: 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
Program: 

1. Nominace kandidáta  PF UJEP do RVŠ 
2. Změna Jednacího řádu AS PF UJEP 
3. Informace o rekonstrukci budovy kateder 
4. Zpráva o činnosti komise pro studijní záležitosti Akademického senátu PF UJEP  
5. Různé 

 
 
Schválení programu zasedání 
hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
 
0. Autorizování zápisů z předchozích hlasování a zasedání a kontrola plnění usnesení AS 
PF UJEP 

 
Usnesení 0: 
AS PF UJEP schvaluje zápisy: 
Zápis č. 07/2020 ze zasedání AS PF UJEP, konaného dne 16. září 2020 
Zápis č. 08/2020 z hlasování formou per rollam AS PF UJEP, konaného od 6. 10. 2020 12:15 
do 8. 10. 2020 12:00 hod. 
Zápis č. 09/2020 z hlasování formou per rollam AS PF UJEP, konaného od 29. 10. 2020 
22:45 do pondělí 2. 11. 2020 12:00 hod. 
hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
Kontrola Usnesení AS PF UJEP 
Z minulých zasedání AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly.  



1. Nominace kandidáta  PF UJEP do Sněmu RVŠ 
 
Na základě informací předaných mailem ze dne 6. a 14. října 2020 je úkolem AS PF UJEP 
nominovat jednoho delegáta z řad akademických pracovníků za PF UJEP do Sněmu Rady 
vysokých škol pro nové funkční období, a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. 
 
Kandidáti vyjádřili svůj souhlas s nominací odevzdáním vyplněných delegačních lístků. 
 
Kandidát 1  doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.  
Kandidát 2  Mgr. Ing. Martin Černý  
 
Diskuse 

1. jak hodnotit kandidáty, jaké informace o jejich činnosti máme k dispozici? 

a. informace z delegačních lístků a z webu nedostačují k objektivnímu posouzení kandidátů 

b. návrh Bc. Bárty – požádat oba kandidáty o písemné stručné shrnutí hlavních myšlenek, 
spojených s reprezentací PF UJEP ve Sněmu RVŠ 

2. časový rámec a forma hlasování 

a. vzhledem k novým okolnostem se jako objektivnější jeví hlasování per rollam – po doplnění 
materiálu 

b. Dr. Svoboda – kandidáty bude schvalovat AS UJEP ve středu 25.11., výsledek hlasování a 
delegační lístek potvrzeného kandidáta stačí předložit předsedovi AS UJEP ve středu ráno 

c. Doc. Bláha: Co když dojde k remíze?  
d. Dr. Svoboda: při remíze lze řešit losem podle stejného vzoru jako volbu předsedy  

 
USNESENÍ 1: 
 
Ve věci Nominace kandidáta  PF UJEP do Sněmu RVŠ předsedkyně AS PF UJEP nejprve 
požádá oba kandidáty emailem o písemné shrnutí hlavních myšlenek, spojených 
s reprezentací PF UJEP ve Sněmu RVŠ. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu vyhlášeného 
hlasování per rollam. V případě rovnosti hlasů bude uplatněn postup uvedený v čl. 3 Přílohy 
č. 1 k Jednacímu řádu AS PF UJEP - Volebního řádu pro volbu předsedy a místopředsedy  AS 
PF UJEP. 
 
hlasování:  10 pro – 0 proti – 1 zdržel(a) se hlasování, schváleno  
 
 
  



 
2. Změna Jednacího řádu AS PF UJEP 
Mgr. Jana  Pavlíková, M.A., Ph.D., předsedkyně AS PF UJEP, na základě  § 27 odst. 1 písm. 
b) předkládá návrh změn v Jednacím řádu AS PF UJEP, týkající se možnosti zasedání 
v distanční podobě. Text vychází z formulace nového článku JŘ, jak byla rektorátem navržena 
všem akademickým senátům UJEP.  
Schválené nové znění jednacího řádu bude spolu s vyjádřením děkana PF UJEP předloženo 
k projednání AS UJEP. 
 
Diskuse: 

- Dr. Svoboda předkládá obměněnou verzi, formulovanou prorektorkou doc. Chvátalovou na základě 
připravovaného zákona o vysokých školách, s přesou citací zákonného ustanovení  

- Dr. Pavlíková: vzhledem k nutnosti zapracovat nové znění do textu JŘ navrhuje obdobný postup jako u 
předešlého bodu 

 
USNESENÍ 2 
AS PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů předběžně projednal změnu Jednacího řádu AS PF. 
Vzhledem k nutnosti přepracovat verzi předloženou před zasedáním bude finální podoba 
Jednacího řádu Akademického senátu PF UJEP schvalována per rollam. 
 
hlasování: 10  pro – 0 proti – 1 zdržel(a) se hlasování, schváleno   
 
 
 

3. Informace o rekonstrukci budovy kateder 
prezentace  Dr. Zilchera, průběžně doplňuje Dr. Bertl. 

 měsíční zrychlení – dobrá zpráva, končí bourací práce; 

 Existuje finanční záloha, máme o 3-4 miliony navíc v projektu U21;  

 pracovník stavebního dozoru je pozván na zasedání kolegia  děkana v pondělí 23.11. 

 problém s kvalitou podlah, zřejmě nutné vícepráce 

 Do konce listopadu finální podoba změn 

 
Širší diskuse na téma plánovaných rekonstrukcí a pravidel budoucího financování. 



 
4. Zpráva o činnosti komise pro studijní záležitosti Akademického senátu PF UJEP  
shrnutí dr. Makovského 
a. Problematika náhrady výuky praktických předmětů v distančním modu; názor studentů  - 

bloková výuka je možná, ale nikoli o prázdninách (narušení mnohdy  jediného přivýdělku, 
studenti by chyběli jako sezónní pracovní síly např. v rekreačních odvětvích) 

b. Zahájení samostatného jednání studentské kurie Akademického senátu PF UJEP ve věci 
projektu P+F - Zavedení opatření ke snížení studijní neúspěšnosti  

• kontrolovatelný výstup v podobě výkazu aktivit (jako přílohy výplaty stipendia) pro 
10 studentů-mentorů; celková výše stipendií 100 000 Kč. 

• Dr. Pavlíková 4. 11. 2020 emailem informovala AS PF a požádala o administraci 
tohoto úkolu dr. Makovského. Členové studentské kurie AS PF by měli zejména: 

1. navázat kontakt se studentskou akademickou obcí, analyzovat situaci a 
identifikovat problémy, 

2. definovat jasná kritéria pro výběr podpořených studentů, 
3. na základě těchto kritérií navrhnout přidělení finančních prostředků konkrétním 

studentům v konkrétní výši. 

Aktuální situace: je připraveno dotazníkové šetření 
 

- Dr. Hašek: Jak budou vypadat kritéria? 
- Dr. Makovský: Po analýze dat studenti určí kritéria, na základě kterých budou 

rozhodovat.  

 
 

5. Různé 
a. Dotaz Dr. Haška: Vztah údajů v HAP a finančního ohodnocení pracovníků – bude 

předložen děkanátu 
b. zasedání 16. 12.  ‐  většina senátorů preferuje osobní setkání, byť v rouškách 
 
 
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 16. 12. 2020 v 15:00h. Místo a forma 
jednání budou upřesněny dle aktuálních epidemiologických opatření. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká 
18. 11. 2020 
 
 
 
      Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD.  
 předsedkyně AS PF UJEP 
 
 
 
 


