
 
 

Zápis č. 1/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 20. ledna 2021 
 
Místo: Skype na adrese https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7  
Datum a čas: 20. 1. 2021, 15:00 h 
 
Přítomni:  

1. Bc. Lukáš Bárta 
2. doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.  
3. Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
4. Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.  
5. Tomáš Jarý  
6. Bc. Kristýna Janků 
7. Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  
8. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
9. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
10. Martin Sluka  
11. Bc. Šárka Studecká  
12. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
13. Bc. Tomáš Visinger 

 
Omluveni:  - 
Neomluveni:   - 
 
Hosté:  
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
Program: 

1. Podmínky přijímacího řízení na rok 2021/2022 
2. Informace o přesunu částky mezi fondy PF UJEP 
3. Zpráva o činnosti AS PF UJEP v roce 2020  
4. Informace o rekonstrukci budovy kateder 
5. Různé 

 
Vzhledem k online formě zasedání bude hlasování realizováno přímým dotazem – každý z 
přítomných senátorů na vyzvání jednoznačně vyjádří svůj postoj odpovědí “hlasuji pro –
hlasuji proti – zdržuji se hlasování”. Hlasovací fáze celého jednání bude v programu Skype 
nahrávána a uložena v PC předsedkyně AS PF UJEP. 
 
Schválení programu zasedání a postupu při hlasování 
hlasování:  13 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 Zápis č. 13/2020 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 
konaného dne 16. prosince 2020.  
 
hlasování:  13 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
Kontrola Usnesení AS PF UJEP 
Z minulých usnesení AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 
Od 1. 1. 2021 AS PF UJEP nemá sekretáře.  
_____________________________________________ 
 
 
1. 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 upravené 
podmínky přijímacího řízení v bakalářských a magisterských studijních programech na akademický rok 
2021/2022. 
 
Nejzásadnějšími změnami jsou: 
 
- možnost prominutí přijímací zkoušky u SP Učitelství pro mateřské školy: Přijímací zkouška bude prominuta 
těm uchazečům, kteří absolvovali program celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga (se zaměřením na 
předškolní vzdělávání) realizovaný jako souběh s akreditovaným studijním programem Učitelství pro MŠ na PF 
UJEP (garantovaný Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP) a jejichž průměr u závěrečné zkoušky byl do 
průměru 2,00 (včetně). Certifikát o absolvování programu celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga (se 
zaměřením na předškolní vzdělávání) je třeba předložit nejpozději v den zápisu do studia. 
 
- možnost prominutí přijímací zkoušky u SP Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy: Přijímací 
zkouška může být prominuta uchazečům, kteří absolvovali SZZ ve studijním programu/oboru v oblasti 
anglického jazyka zaměřeného na lingvistiku a literaturu s průměrem 1,0. Zaměření absolvovaného oboru 
uchazeč doloží dodatkem k diplomu, který bude obsahovat přehled absolvovaných předmětů. 
 
- zavedení přijímací zkoušky u SP Český jazyk a literatura pro vzdělávání. 
 
- na základě stanoviska PhDr. Jiřího Koumara, Ph.D. proděkana pro studium Filozofické fakulty UJEP 
nebudeme otevírat aprobační kombinace v kombinované formě u SP Český jazyk a literatura pro vzdělávání, 
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Důvodem jsou a) potenciální rozvrhové kolize, b) 
zajištění kvality vzdělávání s ohledem na možná protiepidemická opatření.  
 
Usnesení 1: 
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.  
 
hlasování:  13 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
_____________________________________________ 



 
 
2. Informace o přesunu částky mezi fondy PF UJEP 

 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, informuje Akademický senát PF UJEP o předpokládaném 
investičním výdaji na úhradu projektové dokumentace pro druhou etapu rekonstrukce budovy kateder.  
PF má k tomuto účelu deponované finanční zdroje ve fondu provozních prostředků ve výši  (stav k 30.11.2020) 
36,6 mil. Kč. Tento výdaj je nutné dle účetních pravidel hradit z fondu investičního, kde je aktuální zůstatek 2,4 
mil.Kč. Proto je nutno finanční prostředky ve výši 7 mil. Kč ke krytí nákupu předmětné projektové 
dokumentace přesunout z fondu provozního do fondu investičního. 
Částka se vypočítává jistým procentem z celkové hodnoty projektu. Předpokládaných 7M je včetně DPH a 
v projektu bude započítáno jako spoluúčast UJEP. 
 
Akademický senát PF UJEP bere předloženou informaci na vědomí. 
_____________________________________________ 
 
3. Zpráva o činnosti AS PF UJEP v roce 2020  
 
Výbor AS PF UJEP předkládá Akademickému senátu i akademické obci zprávu o činnosti AS PF UJEP za rok 
2020 (celková zpráva, zpráva Ekonomické komise, zpráva Komise pro studijní záležitosti). 
 
Akademický senát PF UJEP bere předložené dokumenty na vědomí a nenavrhuje žádné 
změny. Předsedkyně poděkovala všem senátorům za aktivní a zodpovědný přístup. 
_____________________________________________ 
 
4. Informace o rekonstrukci budovy kateder  
 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. - shrnutí informací: 
 

 Informace o aktuálním stavu rekonstrukce 
‐ Aktuálně jsou hotovy všechny bourací, téměř všechny zednické práce, pracuje se na 

podlahových plochách; sponkuje se podlaha, probíhají intenzivní kontroly kvality; finalizuje se 
3 patro, celá plocha se zpevní pryskyřicí; poté se začnou vyrovnávat podlahy;  

‐ podlahy, v nichž se objevily praskliny, byly vybourány a vylity znovu; 
‐ předpokládaný konec rekonstrukce v červenci roku 2021 
‐ Příští týden je v plánu setkání s nábytkáři (ošetřit dostatečnou nosnost židlí) 

 Změny a změnové listy v průběhu stavby a jejich finanční vypořádání 
‐ z 95 % ukončeno, neměly by se objevovat další vícenáklady 
‐ aktuální rezerva 60 tisíc (rozdíl mezi vysoutěženou a alokovanou cenou mínus vícenáklady)  

 Plánované další investiční akce 
‐ k druhé fázi rekonstrukce budovy kateder se vypisuje soutěž o projektovou dokumentaci;  
‐ předběžně přislíbeno financování z projektu MŠMT ve výši 127M; 
‐ celkový odhad nákladů na druhou fázi rekonstrukce budovy kateder vč. krčku a auly je 200 

milionů; předpokládá se dofinancování z jiné dotace, dokumentace se připravuje na kompletní 
rekonstrukci, aby bylo možné rychle reagovat na jakýkoliv otevřený dodateční titul (např. 
projekt JAK) 

‐ předpokládané zahájení druhé fáze rekonstrukce na jaře 2022 
‐ pokud se nepodaří do té doby zajistit úplné financování, budou z projektu vyjmuty a 

realizovány nejzásadnější akce 
 Problém alokace kateder z Hoření a z Královy výšiny – stěhování každý semestr má negativní dopad na 

morálku i kvalitu práce; vzhledem k rozsahu plánované rekonstrukce bude budova kateder 
pravděpodobně neobyvatelná;  

 
Akademický senát PF UJEP bere předloženou informaci na vědomí. 
 
_____________________________________________ 



 
 
5. Různé 
 
5.1 Problematika Novely zákona o pedagogických pracovnících 

 shrnutí emailové diskuse – komunikace mezi předsedy AS  
 Zástupci šesti školských organizací, děkani pedagogických fakult a další významné 

osobnosti českého školství vyzvali společně poslance, aby ve třetím čtení neschválili 
novelu zákona o pedagogických pracovnících (konkrétně se jedná o nový paragraf 9a). 
 
Diskuse: 

‐ forma a obsah doplňujícího pedagogického vzdělání u různých komerčních poskytovatelů kontrastuje 
s požadavky akreditační komise při schvalování studijních programů vysokých škol 

‐ aktuální role Pedagogické komory a dalších institucí spojených se vzděláváním učitelů, význam 
Asociace děkanů pedagogických fakult 

‐ úloha pedagogických fakult – kvalita vzdělávání národa 
‐ rostoucí problém komercionalizace studia pro regulovanou profesi učitelství, snižování prestiže 

učitelství, akceptování nízké kvality výuky nekvalifikovaných – z výjimek se novelou stává obecná 
norma 

‐ nutnost vyjádřit jednoznačný postoj k připravované novele – formulace usnesení 
 
Usnesení 2 
AS PF UJEP plně podporuje argumenty obsažené v dokumentu  
“Informace pro předsedy poslaneckých klubů politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR a výzva poslankyním a poslancům.” 
AS PF UJEP žádá vedení PF UJEP, aby zvážilo vyjádření negativního stanoviska PF ve věci 
připravované Novely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v současném 
navrhovaném znění.  
Kritizované články předložené novely jsou degradací specializované přípravy studentů 
učitelství a dehonestací učitelské profese v porovnání s dalšími regulovanými profesemi. AS 
PF UJEP soudí, že novela zákona má být koncipována tak, aby ve zvýšené míře podpořila 
vedle kvalitní přípravy učitelů také růst jejich kvalifikovanosti na základních a středních 
školách.  
 
hlasování:  13 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
 
5.2 Postupy při zkoušení online 

‐ rizika plagiarismu a podvodů, možná řešení versus GDPR 
‐ dotaz na proděkana pro studium a na předsedu AS UJEP – existuje nebo připravuje se v tomto ohledu 

fakultní nebo univerzitní směrnice, jako je tomu na některých jiných univerzitách? 
‐ Dr. Bertl – GDPR - student při zápisu do studia podepisuje souhlas s využitím osobních údajů. 
‐ Ing. Černý - odkaz na přílohu směrnice: 
Vyučující je povinen na základě směrnice děkana PF UJEP č. 6/2020 informovat: 1) garanta studijního 
předmětu, 2) garanta studijního programu, 3) vedoucího katedry a 4) studenty o způsobu realizace své 
výuky a o podmínkách udělení zápočtu / zkoušky.  

https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/09/s-2020_6-distan%C4%8Dn%C3%AD-
v%C3%BDuka-pokyny.pdf 

Diskuse: 
Toto znění umožňuje vyučujícímu zavést jakákoli opatření. Ovšem není stanoveno, kdy (s jakým 
předstihem) musí být podmínky a požadavky zveřejněny. To poskytuje prostor ke změnám požadavků 
v minimálním časovém horizontu a může vést ke stížnostem studentů.  

 
 



 
 
5.3 Úpravy harmonogramu akademického roku v souvislosti s karanténními opatřeními 
 

‐ Problém - kompenzace online výuky nutné zejména u dovednostních disciplín (KTVS, KVV, KHV) 
‐ přesuny a alternativní řešení versus akreditované studijní programy a jejich požadavky 

 
‐ Ing. Černý: Úprava harmonogramu – probíhá připomínkování kateder, finální verze bude zaslána na 

vědomí AS  PF UJEP do 8.2. Problematika jednotlivých kroků – vedení je administrativně vázáno 
vládními nařízeními, mimořádná opatření jsou aktivována do konce března. 

 
‐ Plnění pedagogických praxí: dr. Círus požádal oborové didaktiky o úpravu zápočtových kritérií; 

studenti nemohli být přítomni v prostorách školy, někdy nemohli být přítomni ani na distanční výuce; 
oboroví didaktici definují rozsah požadované činnost studentů; je třeba vzít v úvahu, že pravidla a 
požadavky jednotlivých škol se výrazně liší.  

 
‐ Den otevřených dveří bude online v sobotu 6.2.  

 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 17. 2. 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. 
20. 1. 2021   předsedkyně AS PF UJEP 


