
Vyjádření SKAS PF UJEP k aktivitám bývalého zaměstnance UJEP a k petici proti 
stávajícímu akademikovi PF UJEP. 
  
SKAS PF UJEP se domnívá, že do současného případu, který byl donedávna 
převážně záležitostí mezi děkanátem Pedagogické fakulty / akademickými 
pracovníky Pedagogické fakulty a bývalým zaměstnancem PF UJEP, začínají být 
zainteresováni i studenti, což může do budoucna být jedním z  faktorů studijní 
neúspěšnosti či celkové nekomfortní atmosféry pro studenty. 
  
SKAS PF UJEP nepřísluší obhajovat ani jednu ze stran daného sporu, neboť se spor 
jí, potažmo studenstva Pedagogické fakulty, přímo nedotýká. SKAS PF UJEP si však 
uvědomuje, že tato kauza může mít neblahé důsledky na průběh studia studentů 
Pedagogické fakulty, a proto k celé záležitosti zaujímá zejména tato tři stanoviska: 
  
1) SKAS PF UJEP společně s předsednictvem AS PF UJEP vyzvala děkana 
Pedagogické fakulty k podání obecných informací akademické obci v rámci této 
kauzy, neboť se domnívá, že je důležité, aby studentská část akademické obce znala 
vyjádření obou stran. Je toho názoru, že je to nutné zejména proto, aby si mohla 
studentská část akademické obce utvořit ucelený názor k celé kauze, neboť 
podpisem k výše zmíněné petici se studenti zavazují nejen k jejímu obsahu a formě, 
ale k dalším aktivitám bývalého zaměstnance UJEP, ke kterým pravděpodobně 
nemají/nemusejí mít dostatečné informace. 
  
2) SKAS PF UJEP by ráda edukovala studenty v možnostech, jak postupovat v 
případě, že nejsou spokojeni s výukou. Ráda by zdůraznila, že nejvýznamnější 
zpětnou vazbou s vysokou výpovědní hodnotou pro pedagogy i vedení Pedagogické 
fakulty je hodnocení kvality výuky, ale to ovšem jen za předpokladu, že se do ní 
zapojí většina studentů v daném předmětu. Studentská kurie v současné době 
pracuje na možnostech zkvalitnění zpětné vazby v rámci hodnocení kvality výuky.  
 
Mimo toto opatření je možnost řešit nespokojenost s výukou přímo s konkrétním 
vyučujícím či vedoucím katedry konkrétního pracoviště, případně s vedením 
Pedagogické fakulty (proděkanem pro studium, Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., či s 
děkanem Pedagogické fakulty, prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.), které je zpětné vazbě 
studentů otevřeno.  
 
V neposlední řadě je tu pro studenty také studentská kurie AS PF UJEP, která ráda 
všechny podněty od studentů vedení fakulty zprostředkuje. 
Pozn:. Aktuálně je řešena lepší forma komunikace mezi studentskou částí 
akademické obce a SKAS PF UJEP – od nového akademického roku SKAS PF 
UJEP by ráda pořádala pravidelná setkání se studentskou částí akademické obce PF 
UJEP.  
  
3) Zakládání petic či stránek na sociálních sítích pro vedení Pedagogické fakulty není 
relevantní zpětnou vazbou, neboť s ní není přímo konfrontováno. Pedagogická 
fakulta není povinna na základě petice z právního hlediska rozvázat pracovní poměr 
s akademickými pracovníky. SKAS PF UJEP proto apeluje na studenty, aby aktuální 
záležitosti spojené se studiem řešili neprodleně a v rámci výše uvedených možností. 
  
 


