
Zápis ze zasedání 24. 10. 2017 

Přítomni: Bago, Buriánová, Čelikovský, Dvořák, Hašek, Jirman, Kříž, Malátová, Matoušek, Pecka, 

Petrášková, Pexa, Poul, Šustr, Šimandl, Vácha, Volf, Židoň 

Omluveni: Ditrich, Nosková, Vandělíková 

Host: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích) 

Program zasedání senátu 

Program: 

1) Vyhláška o přijímacím řízení pro AR 2018/2019 

2) Složení disciplinární komise 

3) Různé  

a. Mzdový předpis (vystoupení děkana) 

První bod jednání: Hlasování o zapisovateli, skrutátorovi a programu zasedání 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková navrhla Zdeňka Pecku jako zapisovatele pro toto zasedání AS PF JU z důvodu 

nepřítomnosti dr. Noskové. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Závěr: Zdeněk Pecka byl zvolen zapisovatelem pro zasedání AS PF JU konající se 24. 10. 2017. 

 Doc. Petrášková navrhla J. Čelikovského jako skrutátora pro toto zasedání AS PF JU. 

Hlasování: 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: J. Čelokovský byl zvolen skrutátorem pro zasedání AS PF JU konající se 24. 10. 2017. 

 Hlasování o programu zasedání senátu. 

Hlasování: 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: Program zasedání byl schválen. 

 

 



Druhý bod jednání: Vyhláška o přijímacím řízení pro AR 2018/2019 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková představila Vyhlášku o přijímacím řízení pro AR 2018/2019. Součástí 

představení byla i žádost proděkanky Koldové z Vyhlášky o přijímacím řízení pro AR 

2018/2019 odstranit větu: Platbu je možné provést též přes platební bránu (1. strana) 

 Připomínka Dr. Malátové k Vyhlášce: Na straně 5 je nepřesná informace, je uvedeno 

u navazujícího Mgr. studia, že TVS1n je vždy kombinací dvou studijních oborů. TVS1n je 

jednooborové a mělo by být uvedeno jako výjimka v závorce. 

 Připomínka Dr. Kříže: Podáním přihlášky do přijímacího řízení na obor Učitelství pro 1. stupeň 

základních škol uchazeč zároveň bere na vědomí, že součástí povinné části studijního plánu 

jsou též předměty hudební (včetně schopnosti hry na hudební nástroj - klavír nebo housle) 

a tělesné výchovy (včetně plaveckého výcviku, startovních skoků do vody a plavání pod 

vodou). Zdravotní nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje absolvovat úspěšně studium 

oboru. U některých studijních oborů je v průběhu studia nutné počítat s úhradou vybavení, 

materiálu, pomůcek či kurzů, které jsou povinnou součástí studijního plánu. 

U některých studijních oborů je v průběhu studia nutné počítat s úhradou vybavení, 

materiálu, pomůcek či kurzů, které jsou povinnou součástí studijního plánu. 

Zvýrazněná věta se tam objevuje dvakrát hned po sobě.  

Návrh: Stačí pouze jako samostatná odrážka, protože se to může týkat i studentů jiných 

oborů než Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Hlasování o Vyhlášce o přijímacím řízení pro AR 2018/2019 s výše uvedenými změnami: 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: Vyhláška o přijímacím řízení pro AR 2018/2019 byla schválena. 

Třetí bod jednání: Složení disciplinární komise 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  

 Pan děkan navrhuje složení disciplinární komise za akademické pracovníky stejné jako 

u dosavadní disciplinární komise. 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková navrhuje za senát doplnit složení disciplinární komise o zástupce z řad 

studentů – pana Židoně a Volfa. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  

 Pan děkan předložil návrh: náhradnice z řad studentů Mgr. Melicharovou (doktorandka). 

Hlasování: 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 2 

Závěr: Složení disciplinární komise bylo schváleno. 



Čtvrtý bod jednání: Různé 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

 Pan děkan se vyjádřil k připravovanému mzdovému předpisu JU/metodika PFJU (dále jen 

MP). Shrnul některé technické aspekty, MP vstoupí v platnost od 1. 1. 2018. Problematické: 

MP nutí fakultu k vytvoření vlastních metodických předpisů, hrozí přetahování pracovníků 

bohatšími fakultami. Vedení PF JU připraví normu platnou od 1. 1. 2018, připraví kategorizaci 

prací, pevné tarify pro konkrétní pracovní pozice, jako referenční rok brán rok 2016. Dobře 

pracující pracovník nepůjde se mzdou dolů, u všech kategorií se základní platová úroveň 

dostane na úroveň současných nejvyšších věkových kategorií. Pan děkan připomenul snahu 

o celkové navyšování mzdy. 

 
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Jitka Pečlová  

 Dr. Pexa zjišťoval dostupnost znění MP schváleného Akademickým senátem JU 

 Dr. Dvořák se dotazoval na zaručenou mzdu 

 Paní Pečlová vznesla dotaz za neakademické pracovníky, jak to bude s jejich zařazením 

s případnými rozdíly mezi sekretářkou a asistentkou (tabulka vs. odbornost) 

o Pan děkan zdůraznil potřebu centrálních a jednotných katalogů prací, vznikne vlastní 

fakultní katalog, probíhá konzultace příprav MP s jinými fakultami. Počítá se se 

zvýšením mezd. Rozdíl mezi sekretářkou a asistentkou bude třeba připravit do 

katalogu. Vyjádřil názor, že větší katedry a pracoviště pociťují nutnost sekretářské 

práce i asistentské práce. Popsal rozdíl ve vzdělání asistentů (VŠ) a náročné přijímací 

řízení na práci asistenta. Vyjádřil předpoklad vzniku obou kategorií popsaných 

v normách. 

 Doc. Petrášková vznesla dotaz, z čeho bude norma pro akademického pracovníka? 

o Pan děkan: Norma pro výukovou část úvazku akademických pracovníků bude 

vycházet z celkového ročního úhrnu fondu pracovní doby a základní oporou pro její 

nastavení budou údaje v systému HAP. Norma pro tvůrčí část úvazku akademického 

pracovníka PF JU bude vycházet z metodiky hodnocení výzkumu – Metodika 17+. 

Celá norma bude představena na dalším zasedání AS PF. 

 Dr. Pexa vznesl dotaz na pohyblivé, motivační složky mzdy jako např. osobní hodnocení. 

o Pan děkan: nebude. Tarify budou pevné, v novém MP je zaveden pojem výkonnostní 

prémie. Způsob stanovení výkonnostní prémie na PF JU bude rovněž řešit dílčí 

metodika MP pro PF JU. Pan děkan nechce, aby nový plat klesl pod součet tarifní 

a netarifní složky. 

 Dr. Dvořák: co se stane při případné nevýkonnosti pracovníka? 

o Pokud akademický pracovník nebude plnit stanovenou základní normu, bude mu 

(v rámci reálných možností) nabídnuto doplnění v oblasti CŽV či projektové činnosti. 

Pokud ani poté nebude základní norma akademickým pracovníkem naplněna, bude 

to signál pro jednání o snížení úvazku 

 Paní Pečlová vznesla dotaz, zda se výše mzdového tarifu neakademických pracovníků 

stanovuje na 12 měsíců?  

o Pan děkan odpovídá, že ano v souladu s článkem 8, odstavec 4 MP. 



 Paní Pečlová se dotazuje, kdo stanovuje zařazení do mzdového tarifu? 

o Pan děkan odpovídá, že děkan. 

 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková vyvolává hlasování o dalším termínu zasedání senátu, navrhuje 29. 11. 2017, 

14:30. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 3 

Zdrželi se: 0 

Závěr: Termín příštího zasedání 29. 11. 2017 byl schválen. 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

 Pan děkan informuje, že navrhne prof. Mana vědecké radě JU jako emeritního profesora. 
 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. RNDr. Petrášková, Ph.D. vyvolává hlasování o návrhu doc. PhDr. Betákové, Ph.D. jako 

delegátky do Rady vysokých škol za PF JU. 

Hlasování: 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Zdeněk Židoň 

Filip Volf 

 Pánové Židoň a Volf informovali o své účasti na setkání senátorů pedagogických fakult, které 

se uskutečnilo 23. a 24. června v Plzni. Mezi probíraná témata ve společné části patřilo 

postavení pedagogických fakult v rámci univerzity a města či jejich obraz na veřejnosti. 

Studentská část, do níž oba senátem vyslaní zástupci spadali, absolvovala seminář zaměřený 

na inkluzi. Po samotném jednání následoval kulturně-společenský program, během něhož 

oba zástupci, mimo jiné, pokračovali ve výměně zkušeností a pohledů na fungovaní 

akademických senátů i samotných pedagogických fakult napříč Českou republikou. Vyslaní 

zástupci by touto cestou chtěli poděkovat domovskému senátu za vyslání a také hostitelské 

fakultě za organizaci. 

 Akademickému senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity byla doručena tiskovina, 

kterou představil senátor Volf. Akademický senát daný dokument vzal na vědomí. AS PF JU 

není kompetentní se k němu vyjadřovat. 

 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.    Zápis provedl Dr. Phil. Zdeněk Pecka 

předsedkyně AS PF JU 


