
 
 

Zápis č. 4/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 17. března 2021 
 
Místo: Skype na adrese https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7  
Datum a čas: 17. 3. 2021, 15:00 h 
 
Přítomni:  

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

 
 
Omluveni:   

1. Bc. Lukáš Bárta 
2. Bc. Kristýna Janků 
3. Martin Sluka (připojil se v 16:27 – účastnil se projednávání bodu 4) 

 
Neomluveni:   -- 
 
Hosté:  
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (příchod 15:30) 
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
 
Program: 

1. Mezinárodní evaluační panel – shrnutí výsledků 
2. Přestavba budovy kateder – zpráva o situaci 
3. Strategický záměr PF UJEP na léta 2021-2030 
4. Výroční zpráva o hospodaření PF UJEP za rok 2020 
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:  10 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. 2/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 
konaného dne 17. února 2021  
 
a Zápis č. 3/2021  
z hlasování formou per rollam Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP 
konaného od 25. 2. 2021 20:00 do 26. 2. 2021 20:00 hod.   
 
hlasování:  10 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. Mezinárodní evaluační panel – shrnutí výsledků 

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. prezentoval postup a výsledky mezinárodního evaluačního panelu: 
- komplexní metodika (ne vždy odpovídá situaci v ČR); hodnoceno za roky 2014–2018 
- součástí procesu bylo: 

₋ odeslání sebehodnotící zprávy 
₋ příprava videa pro MEP  
₋ diskuse hodnotitelů se studenty a doktorandy  
₋ zpracování evaluační zprávy MEP (Dr. Balkó upozorňuje, že formát hodnocení není primárně 

zaměřen na pedagogické fakulty) 
- závěry: 

₋ ve třech oblastech se PF povedlo zlepšit umístění 
₋ problém v kritériu Nejvýznamnější individuální ocenění 

- zásadní připomínky: 
₋ nutnost rozšířit publikační činnost kvalitních projektů 
₋ nespoléhat jen na interní granty, ale i na externí zdroje 
₋ PF se orientuje na praxi (kladně hodnoceno) 

- shrnutí: 
₋ rozporuplné dojmy z postupu hodnocení, různé požadavky, lokální kontext 
₋ řešení této metodiky na úrovni Asociace děkanů (včetně zástupců MŠMT) a konferencí 

proděkanů pro vědu PF v ČR, 
₋ další hodnocení bude v roce 2025 (2019-2023) – nutno zvolit strategie pro naplnění 

podhodnocených částí (viz Strategický záměr pro rok 2021). 
_____________________________________________  
 
2. Přestavba budovy kateder – zpráva o situaci 

PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. shrnul informace k rekonstrukci budovy kateder: 
₋ vypsáno výběrové řízení na projekt druhé fáze rekonstrukce 
₋ připravuje se výběrové řízení na mobiliář 
₋ Ve 2. a 3. patře jsou hotovy podhledy, stavební práce jsou hotové 
₋ reklamace – podlahy 7 učeben – bude vybouráno a znovu zalito. 

_______________________________________ 
 

 



 
3. Strategický záměr PF UJEP na období 2021-2030 
 
Děkan PF UJEP prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. předkládá Strategický záměr PF UJEP na období 2021-2030,  
projednaný Vědeckou radou fakulty per rollam (viz bod 1 Zápisu z jednání Vědecké rady  PF UJEP per rollam 
ve dnech 1. 3. 2021 – 8. 3. 2021). 
 
Usnesení 1: 
Akademický senát PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, projednal a schvaluje Strategický 
záměr PF UJEP na období 2021-2030. 
 
Diskuse: 

- poprvé formován na deset let, což vychází z ministerského záměru;  
- Odráží poznatky a požadavky z mezinárodní evaluace 

 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
_____________________________________________ 
 
4. Výroční zpráva o hospodaření PF UJEP za rok 2020 
  
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF UJEP ke schválení 
Výroční zprávu o hospodaření PF UJEP za rok 2020. 
 
Ing. Bertl podrobně okomentoval jednotlivé položky předkládané zprávy, vysvětlil jejich náplň a opodstatnění. 
Předseda Ekonomické komise AS doc. Bláha předložil senátu doporučení EK a zdůraznil pozitivní hospodářský 
výsledek. 
 
Shrnutí diskuse:  

- úspory nákladů – omezený provoz budov, nerealizované praxe; to se projevilo na hospodaření PF, 
- mzdové výdaje beze změn 
- výroční zpráva byla po konzultaci s  doc. Bláhou doplněna o tabulku s vysvětlivkami; bude 

zapracována i v dalších letech pro lepší orientaci 
- hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti byl převeden do Fondu provozních prostředků 
- aktuální zůstatek FPP cca 45mil. Kč – vzhledem k požadovaným spoluúčastem na projektech je to 

minimální rezerva 
- Dr. Zilcher: spoluúčast je 12%, u následných ISPROFIN (rekonstrukce CN) může být spoluúčast vyšší: 

15-25%. 
 

Usnesení 2: 
Akademický senát PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, projednal a schvaluje Výroční zprávu 
o hospodaření PF UJEP za rok 2020 v předloženém znění. 
 
hlasování:  11 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
_____________________________________________ 
 
  



 
 
5. Různé 

₋ Prof. Škoda: očkování akademiků nad 50 let – v jednání  
₋ Dr. Pavlíková + Ing. Černý: od září nabíhá nová akreditace, začíná se realizovat nová metodika 

prostupnosti z bakalářského do magisterského studia – kurs CCV před zápisem, doplnění požadovaných 
praxí v průběhu NMgr. studia. 
 

 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 21. 4. 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. 3. 2021   předsedkyně AS PF UJEP 


