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Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU 8. 3. 2022  

Přítomni (bez titulů): Bahenský, Bago, Bierlová, Dvořák, Dvořáková, Hašek, Hladíková, 
Houdková, Hořejšová, Hynek, Faltová, Klofáč, Nohavová, Plachá, Rokos, Sosna, Staněk, 
Vácha, Vochozka  
Omluveni (bez titulů): Žlábková, Pecka 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana 
3) Výroční zpráva PF JU o činnosti za rok 2020 
4) Volba mandátové komise 
5) Parkování na Dukelské 
6) Focení členů AS PF JU 
7) Různé 

 
1) Předseda AS PF JU zahájil schůzi a vyzval senátory ke schválení programu, skrutátorů 

hlasování a zapisovatele. 
Výsledek hlasování – schválení programu:  
- Pro: 18 
- Proti: 0 
- Zdržel se: 0 

 
Schválení skrutátorů:  
Navržen Dr. Vácha 
Výsledek hlasování – skrutátor 
- Pro: 17 
- Proti: 0 
- Zdržel se: 1 
 
Schválení zapisovatele: 
Navržena Mgr. Faltová  
Výsledek hlasování – zapisovatel 
- Pro: 17 
- Proti: 0 
- Zdržel se: 1 
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Program, skrutátor i zapisovatel byli v hlasováních schváleni. 
 

2) Harmonogram voleb – předseda AS PF JU dr. Dvořák představil členům senátu 
navržený harmonogram voleb kandidátů na děkana PF JU: 
15. 3. 2022 – vyhlášení voleb a zveřejnění harmonogramu 
15. 3. – 29. 3. 2022 – shromažďování návrhů 
29. 3. – 5. 4. 2022 – shromažďování souhlasů  
8. 4. zveřejnění kandidátů 
19. 4. představení kandidátů 
3. 5. volba kandidáta na děkana 
 
Volba je v gesci AS PF JU a řídí se jeho Jednacím řádem. 
Při diskuzi k možnosti volby hybridní formou (prezenčně a online) případně online 
volbou v případě nepřítomnosti členů byly tyto možnosti Akademickým senátem 
zamítnuty.  
Schvalování harmonogramu: 
Výsledek hlasování aklamací: 
- Pro: 18 
- Proti: 0 
- Zdržel se: 0  
Harmonogram voleb na kandidáta na děkana PF JU byl schválen.  
 

3) Výroční zpráva  
Proděkan Vančura AS PF JU stručně představil výroční zprávu PF JU o činnosti za rok 
2020. 
Ke zprávě proběhla krátká diskuze. Výroční zpráva za rok 2021 bude předložena 
v dalším nejbližším možném termínu zasedání AS PF JU. V rámci diskuze byla 
projednána otázka reprezentativního vzhledu zprávy a jeho případné úpravy.  
Členové senátu zašlou dr. Dvořákovi případné drobné připomínky (co se týče 
formálního provedení zprávy). Po představení vyzval předseda AS PF JU ke schválení 
zprávy aklamací. 
Výsledek hlasování: 
- Pro: 18 
- Proti: 0 
- Zdržel se: 0 
Výroční zpráva PF JU o činnosti za rok 2020 byla schválena. 
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4) Volba mandátové komise 

Předseda AS PF JU představil členům funkci mandátové komise a vyzval je k nominaci 
jejích členů. 
Návrhy: 
- studenti: Bierlová, Mgr. Hořejšová 
- akademičtí pracovníci: dr. Rokos, dr. Bago  
- koordinátor mandátové komise: dr. Rokos: 
 
Hlasování pro zvolení nových členů mandátové komise: 
- Pro: 18 
- Proti: 0 
- Zdržel se: 0 
 
Noví členové mandátové komise i její koordinátor byli schváleni. 
Pozn. na dalším zasedání budou zvoleni koordinátoři Ekonomické a Legislativní 
komise. 
 

5) Parkování na Dukelské  
Předseda AS PF JU představil členům problém týkající se parkování u budovy PF JU 
Dukelská a vyzval k diskuzi pro možné řešení. 
AS PF JU se shodl na předání podnětu vedení PF JU pro řešení situace a revizi 
současného systému parkování u budovy Dukelská. 
V rámci diskuze byly projednány možné návrhy řešení (přepočet míst dle počtu 
pracovníků na katedru; časové omezení parkování dle denní doby/semestru – mimo 
semestr; zvýšení množství parkovacích karet atd.) 
 
AS PF JU vyzval vedení Pedagogické fakulty JU k revizi systému parkování u budovy 
Dukelská/U Tří lvů. 
 
15:09 – přišel dr. Vochozka  
 

6) Focení 
Součástí zasedání AS PF JU bylo pořízení fotografií jednotlivých členů pro potřeby 
zveřejnění na webové stránky PF JU a nástěnky v budovách fakulty. 
 

7) Různé 
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Dr. Dvořák otevřel téma problematiky umístění kol v okolí fakulty (budova Dukelská) 
a v rámci diskuze byla projednána možná řešení (více kolostavů, připojení zámků 
na kola, instalace závor/mříží, zřízení kolárny atd.). Problém se týká také studentů 
a jejich potřeby více míst pro kola a bezpečnější stání. 
  
15:20 - odchází dr. Plachá 
 
Proděkan Vančura představil členům AS PF JU záměr fakulty reagovat na současnou 
situaci na Ukrajině přispěním finančního daru určeného pro materiální sbírku; nákup 
zdravotnického materiálu pro nemocnici v armádním středisku Javorov v celkové výši 
50 000,- se zdrojem čerpání ze zdrojů fakulty (prostřednictvím darovací smlouvy 
 s ESN USB Budweis, spolupracujícím spolkem s Jihočeskou univerzitou) 
 
Hlasování pro schválení uvolnění prostředků aklamací: 

Pro: 18 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Záměr vedení PF JU uvolnit finanční prostředky ve výši 50 000,- pro materiální sbírku 
pro nákup zdravotnického materiálu nemocnici v armádním středisku Javorov byl 
schválen. 
 
 
 

 
 

Zapsala  

Mgr. Martina Faltová 

 

 

        PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. 

        předseda AS PF JU 


