
 
 

Zápis č. 13/2020 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 16. prosince 2020 
 
Místo: místnost CS-227, budova PF, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 
Datum a čas: 16. 12. 2020, 15:00 h 
 
Přítomni:  
 
Bc. Lukáš Bárta 
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. 
Bc. Šárka Studecká  
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
 
Omluveni:  
Tomáš Jarý  
Bc. Kristýna Janků 
Martin Sluka  
Bc. Tomáš Visinger 
 
 
Neomluveni:  -- 
 
Hosté: 
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor UJEP 
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF 
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
Program: 

1. Informace o aktivitách Mgr. Radima Holečka 
2. Podmínky přijímacího řízení na rok 2021/2022 
3. Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech na rok 2021/2022 
4. Žádost o rozpočtovou změnu v souvislosti s užíváním objektu Králova Výšina 
5. Předchozí souhlas se jmenováním členů disciplinární komise PF UJEP 
6. Úprava Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP 
7. Informace o rekonstrukci budovy kateder  
8. Různé 

 
Schválení programu zasedání 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 



 
0. Autorizování zápisů z předchozích zasedání a hlasování per rollam + kontrola plnění 
usnesení AS PF UJEP 
 
Usnesení 0: 
AS PF UJEP schvaluje tyto zápisy:  
 
Zápis č. 10/2020 
z distančního zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 
konaného dne 18. listopadu 2020 v 15:00 h, SKYPE 
 
Zápis č. 11/2020 
z hlasování formou per rollam Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP 
Datum a čas konání: od 20. 11. 2020 23:40 do úterý 24. 11. 2020 12:00 hod. 
Nominace do Sněmu RVŠ a Jednací řád AS PF UJEP 
 
Zápis č. 12/2020 
z hlasování formou per rollam Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP 
Datum a čas konání: od 3. 12. 2020 20:00 do pondělí 7. 12. 2020 18:00 hod. 
Návrh záměru akreditace studijního programu Učitelství pro 1. stupeň 
základních škol 
 
 
hlasování: 9 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. Informace o aktivitách Mgr. Radima Holečka 
 
Shrnutí: 

- požadavek na vrácení nábytku evidovaného pod CCV – vyřizuje právní oddělení 
- žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb – viz https://www.ujep.cz/cs/informace-zverejnovane-

podle-zakona-1061999-sb 
- placené, propagované příspěvky na sociálních sítích očerňující zaměstnance UJEP a zpochybňující dobré 

jméno university 
- vulgární stalking 

 
Usnesení 1: 
AS PF UJEP byl seznámen s fakty ve věci požadavků a jednání Mgr. R. Holečka a vyzývá 
vedení Pedagogické fakulty a Univerzity JEP, aby využila možností definovaných zákonem 
k ochraně dobrého jména Pedagogické fakulty UJEP i celé Univerzity J. E. Purkyně. 
  
hlasování:  9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
  



 
 
 
2. Podmínky přijímacího řízení na rok 2021/2022 

 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe, z pověření děkana Pedagogické 
fakulty UJEP prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D.,podle § 27, odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF UJEP ke schválení podmínky 
přijímacího řízení v bakalářských a magisterských studijních programech na akademický rok 2021/2022. 
 
Do finální podoby Podmínek byly zapracovány pozměňovací návrhy obdržené v době mezi předložením 
dokumentace a jednáním senátu (termín “jednoobor”; doplněno číslování; HV – doplnění dvou variant minor v 
kombinaci s HV; KTVS – doplněny přijímací zkoušky v bakalářském studio dvouobor; opraveny otevírané 
dvouobory v kombinované formě) 
 
Usnesení 2: 
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 v bakalářských a magisterských studijních programech na akademický rok 
2021/2022 v předloženém znění se začleněnými pozměňovacími návrhy (viz příloha zápisu).  
 
hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
_____________________________________________ 
 
3. Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech na rok 

2021/2022 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, podle § 27, odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF UJEP ke schválení podmínky 
přijímacího řízení v doktorských studijních programech na akademický rok 2021/2022. 
 
Usnesení 3: 
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 v doktorských studijních programech na akademický rok 2021/2022 v 
předloženém znění.  
 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
 
_____________________________________________ 
 
4. Žádost o rozpočtovou změnu v souvislosti s užíváním objektu Králova Výšina 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, předkládá AS PF UJEP návrh rozpočtové změny ve výši 
360.000Kč (k tíži PF, ve prospěch FŽP), která reflektuje situaci, kdy se  PF od 10/2020 stala spoluuživatelem 
objektu Králova výšina. K této záležitosti byla mezi PF, FŽP a rektorátem UJEP podepsána dohoda. 
  
Převáděné finanční prostředky pokrývají náklady dosud účtované FŽP, které vznikly v souvislosti s užíváním 
této budovy PF a vyjadřují podíl z celkových nákladů budovy, který odpovídá podílu prostor užívaných PF.  
Jde o položku, která by měla být zaúčtována ještě ve finančním roce 2020.  
  



 
Protože se náklady na tuto budovy budou v následujícím období měnit (budova je v částečném útlumu provozu), 
budou v nadcházejícím finančním roce 2021 úhrady provozních nákladů budovy Králova výšina řešeny rovněž 
rozpočtovými změnami, které plánujeme předkládat AS PF cca k 06/2021 a v 12/2021. 
 
Doplnění  Dr. Bertl: Na základě dohody obou fakult ponese PF 80% nákladů spojených s užíváním objektu 
Králova výšina. 
 
 
Usnesení 4: 
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 
rozpočtové změny ve výši 360.000 Kč (k tíži PF, ve prospěch FŽP) jako úhradu provozních 
nákladů objektu Králova Výšina 7. 
 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 

 
_____________________________________________ 
 
 
5. Předchozí souhlas se jmenováním členů disciplinární komise PF UJEP 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP,  žádá AS PF UJEP o předchozí souhlas se jmenováním členů 
Disciplinární komise PF UJEP na funkční období 1.1.2021 - 31.12.2022. 
 
Vzhledem k tomu, že někteří kandidáti jsou členy AS PF UJEP, senát se rozhodl hlasovat o každém kandidátovi 
jednotlivě.   
 
Usnesení 5: 
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 ke jmenování těchto 
členů Disciplinární komise PF UJEP na funkční období 1.1.2021 - 31.12.2022: 
 
Akademičtí pracovníci: 
PhDr. Šefan Balkó, Ph.D. Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, předseda Etické komise PF UJEP 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. Katedra výtvarné kultury 
hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Katedra speciální a sociální pedagogiky 
hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
 
Studenti: 
PhDr. Lukáš Eichenmann Teorie vzdělávání v bohemistice (3. roč.) 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
Bc. Dagmar Hladíková Hud. výchova-Sbormistrovství SN14 (1. roč.) 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
Tomáš Jarý Tělesná výchova a sport (3. roč.) 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
 
Náhradníci: 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. Proděkan pro studium a pedagogické praxe 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
Martin Sluka Anglický jazyk a literatura (2. roč.) 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování , schváleno 
 
 



 
6. Úprava Jednacího řádu Vědecké rady PF UJEP 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě  § 27 odst. 1 písm. b) předkládá AS PF UJEP návrh 
změn v Jednacím řádu Vědecké rady PF UJEP, týkajících se možností zasedání a hlasování v distanční podobě. 
 
Usnesení 6: 
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, projednal a schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady 
PF UJEP v předloženém znění. 
 
hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
___________________________________________ 
 
7. Informace o rekonstrukci budovy kateder  
 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. - shrnutí informací: 

 Práce probíhají dle harmonogramu.  

 Bourací práce v podstatě skončeny, probíhají rekonstrukce podlah (2. a 3. patro) – opravy prasklin, 
odtrhové zkoušky; stav byl horší a opravovaná plocha je větší, než bylo plánováno, ze stavebního hlediska 
je výhodnější provést opravy najednou; problémy nejsou způsobeny statikou, ale degradací původního 
materiálu. Rozpočet postačuje ke krytí těchto vícenákladů. 

 Další vícenáklady – úpravy a začištění stěn, omítky, kabeláž (ozvučení) 

 Začíná se řešit design – výběr lina dle vysoutěžených vzorků předložených subdodavatelem 

 pozn. dr. Makovský – kompozice designu vyžaduje odborný a komplexní přístup, nikoli izolovaný spěšný 
výběr v každé fázi stavby (podlahy výmalba, mobiliář); je možné najmout odborníka, který bude 
zodpovědný za jednání s dodavateli v této oblasti? 

 druhá varianta - požadovat po dodavatelích,aby dodali vzorky lina, výmalby, mobiliáře a dalších prvků v 
takovém termínu, aby bylo možné rozhodnout o designu komplexně při jedné příležitosti 

_____________________________________________ 
 
8. Různé 

a. Zpráva o činnosti AS pro akademickou obec – bude doplněna o data z dnešního jednání a o zprávy 
obou komisí, a předložena senátu v lednovém termínu. Ze zákona není třeba schvalovat, jedná se 
pouze o dokument informativního charakteru cílený na akademickou obec. 

b. sekretář AS – p. Klenerová nemá zájem dál působit v této funkci, předsedkyně zajistí náhradu, 
případně jiné řešení 

c. plán zasedání AS PF UJEP na rok 2021 – vždy 3. středa v měsíci od 15h 
hlasování v bodě 8c: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 

 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 20. 1. 2020 v 15:00 h v místnosti  
CS-227 v budově PF UJEP České mládeže 8. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká     Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
16.12.2020   předsedkyně AS PF UJEP 

Příloha 1: Podmínky přijímacího řízení na rok 2021/2022 


