
Zápis z on-line (hybridního) zasedání Akademického senátu PF JU 4. 5. 2021 

 
Přítomni (bez titulů): Bago, Bednář, Bobková, Dvořák (prezenčně), Dvořáková, Hašek, Hynek, Kříž, Lang, 
Nohavová, Nosková (prezenčně), Pecka, Pexa (odhlášen 14:30, opět přihlášen 15:40), Procházková, 
Rokos (prezenčně), Šimandl (odhlášen 14:30, opět přihlášen 15:50), Vácha, Vandělíková, Vochozka, 
Weissová 

Omluveni (bez titulů): Vrtalová  

Hosté: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (děkanka), doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (proděkanka 
pro studium a studentské praxe), Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj) 

 
Program on-line (hybridního) zasedání Akademického senátu PF JU 

1) Opatření děkanky č. 3/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v doktorských studijních 
programech se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 

2) Výroční zpráva o hospodaření PF JU za rok 2020 

3) Metodika odměňování za výuku v CŽV 

4) Fakultní ZŠ – další směřování 

5) Agenda spojená s propagačními předměty PF JU  

6) Metodika odměňování za publikační výstupy 

7) Jednací řád AS PF JU 

8) Volební řád AS PF JU 

9) Různé 

 
První bod jednání: Hlasování o skrutátorovi 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU 

• dr. Dvořák navrhl hlasování o skrutátorovi (dr. Rokos) 

(pozn. hlasování: po dobu zasedání AS PF JU hlasování probíhalo kombinovanou formou, tzn. on-line 
+ prezenčně) 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Závěr: Skrutátor byl schválen. 

 
Druhý bod jednání: Hlasování o zapisovatelce 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU 

• dr. Dvořák navrhl hlasování o zapisovatelce (dr. Nosková) 



Hlasování: 
Pro: 18  
Proti: 0 
Zdržel se: 1 

Závěr: Zapisovatelka byla schválena. 

 
Třetí bod jednání: Hlasování o programu on-line (hybridního) zasedání senátu 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU 

• dr. Dvořák navrhl hlasování o programu 

Hlasování: 
Pro: 19  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Závěr: Program zasedání byl schválen. 

 
Čtvrtý bod jednání: Opatření děkanky č. 3/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu 
v doktorských studijních programech se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022: 
Specializace v pedagogice (obor Teorie vzdělávání ve fyzice), Pedagogická psychologie, 
Educational psychology na PF JU 

doc. Malátová 

Paní proděkanka promluvila o výše uvedeném Opatření s připomenutím, že student musí dokončit 
studium do roku 2024, neboť zkrácený program akreditace končí rokem 2024 (týká se studijního 
programu Specializace v pedagogice – obor Teorie ve vzdělávání ve fyzice).  

Hlasování: 
Pro: 19  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Závěr: Opatření děkanky č. 3/2021 bylo schváleno. 

 
Pátý bod jednání: Výroční zpráva o hospodaření PF JU za rok 2020 

dr. Dvořák, dr. Vančura 

Předseda AS PF navrhl představení zprávy, rozpravu a poté hlasování o předkládaném materiálu až 
na závěr zasedání. 

V zastoupení paní tajemnice a paní děkanky dr. Vančura hovořil o zprávě o hospodaření na PF za loňský 
rok. Zmínil celkový obrat fakulty, hlavní a vedlejší zdroje včetně částek, RVO, projektů (např. TA ČR). 
Za rok 2020 došlo k poklesu mezifakultního vyrovnání, směrem ke ztrátám, a to z důvodu covidu. 
Rovněž zmínil končící projekty, narůstající příspěvek na Rektorát, nárůst mezd. Následně pan proděkan 
hovořil o výkazu zisku a ztrát – s kladným hospodářským výsledkem. Zisk byl převeden do fondů, z nichž 
se budou financovat větší akce v budoucnu. V rámci stipendijního fondu výdaje převyšují příjmy. 



Na závěr tohoto bodu jednání seznámil senátory s plány pro rok 2021, např. se jedná rekonstrukci 
stadionu, o rekonstrukci budov Jeronýmova a Dukelská 

Hlasování:  
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Usnesení: Výroční zpráva o hospodaření PF JU za rok 2020 byla schválena. 

 
Šestý bod jednání: Metodika odměňování za výuku v CŽV 

dr. Dvořák, dr. Vančura 

Pan předseda AS mluvil o dotazech ze strany akademiků. Dotazy se vztahovaly především k sobotní 
výuce a jedná se o dvě otázky, a to zohlednění v HAPu a odměňování za výuku v sobotu. Dr. Vančura 
mluvil o úvazcích odborných asistentů, v nichž hlavní pedagogická činnost může být doplněna o výuku 
v CŽV, jestliže úvazek není naplněn. Jedná-li se o nadúvazek, výuka v rámci CŽV je placena. Konkrétní 
situaci je třeba řešit s vedoucím katedry nebo se lze obrátit na pana proděkana či na paní tajemnici. 
V případě odpovědi na druhou otázku pan proděkan řekl, že odměna za sobotní výuku je upravena 
zákoníkem práce. 

 
Sedmý bod jednání: Fakultní ZŠ – další směřování 

dr. Dvořák, doc. Koldová, dr. Vančura 

Předseda AS úvodem připomněl, že na téma fakultní, resp. klinické školy přicházejí dotazy nejen z naší 
fakulty, ale rovněž je velký zájem a jsou kladné ohlasy i z ostatních fakult, včetně senátorů z AS JU 
a dotazující požadují další informace. Pan proděkan seznámil senátory s rozsáhlými přípravnými 
pracemi vedoucími k přípravě školy, dále mluvil o rozhodnutí pro klinickou školu vzhledem k praxi, 
o podmínkách zapsání žádosti do rejstříku škol, o Strategii vzdělávání 2030+, která rovněž podporuje 
vznik klinických škol při fakultách připravujících studenty učitelství, o možné budoucí podobě klinické 
školy. V rámci rozpravy zazněl dotaz dr. Pecky, který se ptal, o kolik let se posune zahájení klinické 
školy. Doc. Koldová a dr. Vančura odpověděli, že o rok, resp. o dva roky. 

     
Osmý bod jednání: Agenda spojená s propagačními předměty PF JU  

dr. Dvořák, doc. Koldová 

Úvodem pan předseda připomněl, že se jedná o materiál, který je určen k propagaci fakulty, a ptal se, 
zda se propagační předměty o PF budou kupovat v budově Rektorátu či v Dukelské nebo v Jeronýmově 
ulici.  V odpovědi paní děkanka sdělila, že reklamní předměty (např. tričko, taška, klíčenka apod. – 
slíbené dokumenty o reklamních předmětech senátoři obdrželi) by se prodávaly v prodejně 
propagačních materiálů v budově v Jeronýmově ulici za spolupráce studentek. Současně promluvila 
o nadčasovém konceptu úprav budov Dukelská a Jeronýmova, o vizualizaci obou staveb. 

 
  



Devátý bod jednání: Metodika odměňování za publikační výstupy 

dr. Dvořák, doc. Koldová 

V souvislosti s metodikou odměňování paní děkanka mluvila o dlouhodobé koncepci rozvoje výzkumné 
organizace, o podpoře akademiků, kteří mají pěkné publikační výsledky, o jejich finančním 
odměňování, o Metodice 17+ (spolu s prof. Stuchlíkovou vysvětlovaly na při setkáních na jednotlivých 
katedrách). Metodika je dopracována, zveřejněna na stránkách oddělení vědy a konkrétní částky 
na webových stránkách ediční činnosti. 

Na závěr tohoto bodu, v rámci rozpravy, dr. Pecka upozornil na nesoulad otevírání dětské skupiny 
a školky a požádal vedení fakulty o přímluvu za otevření dětské skupiny. 

Předseda AS PF JU ohlásil návrat k hlasování – viz čtvrtý a pátý bod jednání. 

 
Desátý bod jednání: Jednací řád AS PF JU 

dr. Dvořák, dr. Rokos 

Pan předseda navrhl dokončit jednání ohledně Jednacího řádu a poté jej poslat JUDr. Smutné 
a právníkovi na JU. Dr. Rokos také navrhl diskuzi o sporných bodech (viz 7. a 8. bod jednání na zasedání 
AS PF JU ze dne 2. 3. 2021, odkaz zároveň na Volební řád) a seznámil senátory se všemi komentáři 
JUDr. Smutné. Dr. Dvořák podpořil myšlenku, že nebude stávající JŘ rozšiřován o mandátovou komisi. 
Senátor Bednář požadoval vrátit původní znění 3. části do článku č. 2. Dr. Smutná bude upozorněna, 
aby s tímto návrhem pracovala. 

 
Jedenáctý bod jednání: Volební řád AS PF JU 

dr. Dvořák, dr. Rokos 

V případě Volebního řádu dr. Rokos upozornil na propojení s Jednacím řádem (zažlucená místa). Článek 
12, bod 5 – návrh vypustit, neboť obsah je specifikován na jiném místě.  

Závěrem této rozpravy předseda AS konstatoval plán na brzké odeslání obou řádů JUDr. Smutné, po 
jejích úpravách Jednací řád a Volební řád AS PF JU opět obdrží senátoři. Další zasedání senátu je 
naplánováno na 18. 5., a to s ohledem na možnost hlasování některých senátorů ze studentské kurie, 
neboť tito končící studenti po absolvování SZZ nemohou vykonávat svůj mandát (článek 16, bod 6 
stávajícího Jednacího řádu PF JU). Program bude zaměřen na rozpočet a hlasování o obou řádech.  

 
Jedenáctý bod jednání: Různé 

Dr. Dvořák dal jako podnět k diskuzi vystoupení prorektora Friebla na AS JU, jenž mluvil o finančním 
podhodnocení učitelů VŠ. 

 
 
 

Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D. v.r.                                              PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. v.r. 

                                                                                                                                     předseda AS PF JU 


