
 
 

Zápis č. 2/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 17. února 2021 
 
Místo: Skype na adrese https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7  
Datum a čas: 17. 2. 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. Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  
7. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
8. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
9. Martin Sluka  
10. Bc. Šárka Studecká  
11. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
12. Bc. Tomáš Visinger 

 
Omluveni:   

1. Bc. Kristýna Janků 
 
Neomluveni:   - 
 
Hosté:  
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
Program: 

1. Návrh rozpočtu FRIM na rok 2021 
2. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 – doplnění 
3. Upravený harmonogram AR 2020-2021 
4. Zřízení oddělení studijního výzkumu při KPPV 
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:  12 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. 1/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 
konaného dne 20. ledna 2021.  
 
hlasování:  12 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
Kontrola usnesení AS PF UJEP 
Z minulých usnesení AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 
_____________________________________________ 
 
 
1. Návrh rozpočtu FRIM na rok 2021 
 
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 Fondu reprodukce investičního majetku PF UJEP na rok 2021. 
 
Diskuse: 
Dr. Bertl přednesl odůvodnění výdajů 

Re ediční centrum:  
- Poděkování Ing. Kubištové za podrobné informace o činnosti a vybavení edičního centra.  
- V budoucnu bude potřeba počítat s další investicí, postupně nutnost obnovovat hardware. 
- Dlouhodobou koncepcí edičního centra je udržovat stávající služby, nikoliv je rozšiřovat. 
Re projektová dokumentace – částka se vypočítává procenty z celkových nákladů. 
Re energetický audit – zákonná povinnost; audit se vztahuje na budovu kateder a auly. 

 
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 návrh rozpočtu 
Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) PF UJEP na rok 2021 v předloženém znění. 
 
hlasování:  12 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
_____________________________________________ 
  



 
2. Upravené 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. 
 
Komentář: 
Na základě diskuze s prorektorkou pro studium RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D. byly upraveny termíny 
přijímacích zkoušek v 1. i 2. kole z důvodu kolize s termíny maturitních zkoušek, které vyhlásilo MŠMT. 
 
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 upravené 
podmínky pro přijímací řízení v bakalářských a magisterských studijních programech na 
akademický rok 2021/2022 v předloženém znění.  
 
hlasování:  12 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
_____________________________________________ 
 
3. Upravený harmonogram AR 2020-2021 
 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., proděkan pro studium a pedagogické praxe, předkládá AS PF UJEP 
upravený harmonogram akademického roku 2020-2021 k připomínkám. 
 
Zásadní změny: 

a) Konečný termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací studentů, kteří vypracovávají 
kvalifikační práci na katedrách PF UJEP: 30. 4. 2021. 

b) Odevzdání přihlášek k SZZ bakalářského a magisterského studia: 14. 5. 2021. 
c) Obhajoby diplomových prací: 24. 5. - 4. 6. 2021. 
d) SZZ magisterského studia - 1. část + SZZ bakalářského studia - 1. část, obhajoby BP: 14. 6. - 18. 6. 

2021. 
e) Termín přijímacích zkoušek: 28. 6. - 30. 6., 1. 7. - 2. 7. 2021 (návrh změny podmínek přijímacího řízení 

na akademický rok 2021/2022 bude projednávat AS PF UJEP 17. 2. 2021). 
f) SZZ magisterského studia - 2. část + SZZ bakalářského studia - 2. část: 5. 7. - 14. 7. 2021.   
g) Termín odevzdání přihlášek k SZZ pro studenty hlásící se k zářijovému termínu SZZ bakalářského a 

magisterského studia: 23. 7. 2021. 
h) Termín přijímacích zkoušek pro 2. kolo (návrh změny podmínek přijímacího řízení na akademický rok 

2021/2022 bude projednávat AS PF UJEP 17. 2. 2021): 6. 9. - 8. 9. 2021.  
i) Odst. 2 - čl. 7 Směrnice děkana PF č. 7/2018 Organizace studia v bakalářských a magisterských 

studijních programech na Pedagogické fakultě UJEP je od odvolání zneplatněn. Zářijový termín SZZ a 
obhajob kvalifikačních prací se stává pro akademický rok 2020/2021 řádným.  

j) Byla doplněna informace k realizaci praktické výuky v LS: V případě změn mimořádných opatření 
umožňujících realizaci praktické výuky bude dle vyhlášení vedení PF UJEP vyčleněn jeden týden pro 
dokončení této formy výuky ze ZS. 

Diskuse:   
Příprava harmonogramu byla průběžně konzultována s jednotlivými katedrami a odráží potřeby vyvolané 
současnou situací. 
 
Akademický senát PF UJEP bere harmonogram na vědomí bez dalších připomínek. 
_____________________________________________ 



 
 
4. Zřízení Oddělení studentského výzkumu při KPPV 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, informuje Akademický senát PF UJEP o plánovaném zřízení  
Oddělení studentského výzkumu zařazeného do struktury již existující Katedry primárního a preprimárního 
vzdělávání PF. Touto změnou nedochází k žádnému úbytku pracovních míst na fakultě. Jde rovněž o finančně 
neutrální změnu. Oddělené má vlastní finanční středisko, ale nikoli vlastní rozpočet. Vzniká nová pracovní 
pozice na úvazek 0,2, vedená pod KPPV. 
 
Diskuse: 

- Důvodem vzniku centra je důraz na kvalitní činnost doktorandů a studentů v tomto oboru. 
- Výhledově možnost pro další katedry s doktorandským studiem. 
- Ideálem by bylo zřízení celofakultního centra výzkumu pro doktorandy 

 
Akademický senát PF UJEP bere na vědomí informaci o zřízení Oddělení studentského 
výzkumu při KPPV. 

 
_____________________________________________ 
 
 
5. Různé 
 

5.1 Příprava Návrhu záměru akreditace SP Sbormistrovství pro vzdělávání 
(bakalářský studijní program) a Učitelství sborového zpěvu (navazující 
magisterský studijní program) 

 
Proděkan pro studium PF UJEP Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. informuje AS PF o situaci: 
- Dne 8. 2. 2021 obdržela Pedagogická fakulta výzvu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále 
NAÚ) k úpravě studijních programů schválených v rámci oprávnění vyplývajícího z udělené institucionální 
akreditace (č. j. NAU-25/2021-5).  
 
- NAÚ požaduje úpravu specifického studijního plánu sdruženého studia - MINOR Sbormistrovství pro 
vzdělávání (bakalářské sdružené studium MINOR) a Učitelství sborového zpěvu (navazující magisterské 
sdružené studium MINOR) a to buď ve formě: a) specializace bakalářského studijního programu Hudební 
výchova pro vzdělávání, resp. Učitelství hudební výchovy pro střední školy (= druhé jednooborové studium); 
nebo b) specifického studijního plánu MAIOR (= zachování aprobační kombinace).  
 
- Vedení fakulty považuje za přijatelné řešení vytvořit symetrické studijní plány MAIOR - MINOR, ačkoli a) 
bude PF UJEP otevírat sdružené studium výhradně ve variantě Hudební výchova pro vzdělávání - MAIOR + 
Sbormistrovství pro vzdělávání MINOR, Učitelství hudební výchovy pro střední školy MAIOR + Učitelství 
sborového zpěvu MINOR; b) zásadně nesouhlasí s odůvodněním výzvy NAÚ, které se odkazuje na Doporučené 
postupy pro přípravu studijních programů (Metodický pokyn NAÚ č. 8/2017) a které je tentýž orgán chápe  jako 
závazné pro tvorbu studijních programů a nikoli doporučené.  
 
- Specifický studijní plán MAIOR bude doplněn o Učitelskou propedeutiku, tj. obecnou didaktiku, pedagogickou 
propedeutiku, úvod do psychologie, o oborovou didaktiku a tzv. univerzitní základ (ICT, úvod do filozofie, cizí 
jazyk), a o dílčí základní teoretické předměty profilujícího základu, které jsou komplementární (rozsahem, 
kreditovou dotací, garancí) ke specifickému studijnímu plánu Hudební výchova pro vzdělávání - MAIOR, 
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - MAIOR.  
 
Podklady budou Akademickému senátu předloženy v nejbližším možném termínu a o 
záměru bude vzhledem k nebezpečí z prodlení bez odkladu hlasováno per rollam. 
 
 



 
5.2  Králova výšina - financování budovy – aktuální stav 

 podepsána dohoda PF-FŽP-Rektorát 
 rozdělení nákladů na spotřebu hmotného materiálu: 80%PF, 10% FŽP, 10% rektorát; dtto náklady na 

spotřebované energie + vodu + páru 
 PF nepřebírá do své evidence osoby zajištující vrátnici a údržbu objektu. 

 
5.3 Problematika Novely zákona o pedagogických pracovnících (reflexe) 

 novela byla schválena Parlamentem České republiky v předloženém znění 
 doplnění děkana PF UJEP – dopis Asociace děkanů pedagogických fakult poslancům školského výboru 

PSP ČR odeslaný emailem dne 2. 12. 2020 
 aktualizace: Asociace děkanů PF jedná se senátory před dalším schvalováním této novely 

 
5.4 Výklad Usnesení Vlády ČR č. 129 

Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.: 
10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní 
činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: 
a) mateřských škol, 
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní 
činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, 
 

- Proděkan Ing. Černý: Výjimka se vztahuje pouze zkoušení studentů, ani KTV tedy nemůže učit. 
- Prof. Škoda: Nutno důsledně dodržovat veškerá hygienická opatření, aby se předešlo možným 

stížnostem. 
- Doc. Bláha: Na některých katedrách, zejména KTV, se kumulují neprobrané předměty;  NMgr. se blíží 

doba ukončení studia – bude nutné studium prodlužovat. 
- Prof. Škoda: Poplatková povinnost vzniklá nucenými odklady plnění kontrol studia a nuceným 

prodlužováním studia v době pandemie bude promíjena.   
 

 
5.5 Otázky a problémy spojené s organizací a obsahem studia 

₋ Lukáš Bárta: Studijní oddělení  - problém s vydáváním potvrzení o studiu, omezené úřední hodiny; 
reakce a vysvětlení dr. Černý 

₋ Přihlášky ke státnicím – budou vyžadovány v tištěné podobě, aby se předešlo problémům (různí 
referenti, různé emailové adresy) 

₋ Bc. Šárka Studecká: problematika distanční výuky (obtížná komunikace s vyučujícími, rušení výuky 
bez náhrady, nestandardní zveřejňování požadavků) – reakce prof. Škoda 

₋ Dr. Makovský: problematika změny RVP ze strany MŠMT v kontrastu s výsledky projektu rozvoje 
digitální gramotnosti (základní informace) 
 

 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 17. 3. 2021 v 15:00 h. Místo a forma 
budou oznámeny dle aktuální epidemiologické situace. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká     Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
17. 2. 2021   předsedkyně AS PF UJEP 


