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Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU 12. 11. 2019 

 
Přítomni (bez titulů): Bobková, Burdová, Dvořák, Hašek, Hynek, Kříž, Nohavová, Nosková, Pecka, Pexa, 

Procházková, Rokos, Šimandl, Tlustý, Vácha, Vandělíková, Vrtalová, Weissová 

Omluveni (bez titulů): Bednář, Dvořáková, Vochozka 

Hosté: PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (proděkanka pro studium a studentské praxe), PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D. (proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí), Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (proděkan 

pro vnitřní organizaci a rozvoj), Mgr. Romana Marková (média, web, sociální sítě) 

 

Program zasedání Akademického senátu 

Program: 

1) Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 

2) Disciplinární řád 

3) Akreditační materiály 

4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 

5) Systém zápisů studentů do 1. ročníku  

6) Různé  

 

První bod jednání: Hlasování o zapisovateli 

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

 dr. Dvořák navrhl hlasování o zapisovateli (dr. Nosková) 

Hlasování: 

 Pro: 16 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 1 

Závěr: Zapisovatelka byla schválena. 

 

Druhý bod jednání: Hlasování o programu zasedání senátu 

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

 dr. Dvořák navrhl hlasování o programu zasedání senátu 
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Hlasování: 

 Pro: 17 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

Závěr: Program zasedání byl schválen. 

dr. Rokos – příchod 14:05 

 

Třetí bod jednání: Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 
dr. Petr Dvořák, dr. Malátová 

 Předseda AS požádal dr. Malátovou, proděkanku pro studium a studentské praxe, aby 

promluvila o Vyhlášce. Paní proděkanka hovořila o Vyhlášce se zaměřením na změny, úpravy 

včetně bakalářských studijních programů, o podmínkách přijímacího řízení do stávajících oborů 

v souvislosti s přípravou nové akreditace. Rovněž se zmínila i o přípravě učitelů SŠ.  

Hlasování: 

 Pro: 18 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

Závěr: Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 byla schválena. 

 

Čtvrtý bod jednání: Disciplinární řád 

dr. Dvořák, dr. Malátová  

 Pan předseda AS PF dal slovo dr. Malátové. Paní proděkanka informovala o novém 

Disciplinárním řádu, o jeho aktualizaci, o typech disciplinárních přestupků, o reakci 

na plagiátorství. 

 Navržení členové disciplinární komise: dr. Zbyněk Vácha (KBI), dr. Aleš Nováček (KGE), dr. 

Marek Kobera (KMA) – akademičtí pracovníci. Pavel Kalma – 1. ročník Bc. stud. programu NJu-

Tchvu, Radovan Kubík – 1. ročník NMgr. stud. programu Zn-AJn, Kateřina Marešová – 1. ročník 

NMgr. stud. programu AJn-OVan. 

Hlasování: 

 Pro: 17 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 1 

Závěr: Disciplinární řád včetně navržených členů disciplinární komise byl schválen. 
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Pátý bod jednání: Systém zápisů studentů do 1. ročníku 

senátorka Blanka Vrtalová 

 Senátorka Blanka Vrtalová přednesla výtky některých studentů týkající se složitosti systému 

zápisů do 1. ročníku. 

dr. Malátová  

 Paní proděkanka v reakci na připomínky ze strany studentů (např. nerozumějí STAGu), hovořila 

o využití nové aplikace „Průvodce prváka“, požádala o konkrétní připomínky a podněty 

ze strany studentů a slíbila řešení.    

 

Šestý bod jednání: Akreditační materiály 

dr. Procházka 

 Pan proděkan představil akreditační materiály (Speciální pedagogika Bc., Speciální pedagogika 

NMgr. – schvalovány na zasedání AS). Také mluvil o 2. bloku akreditačních materiálů (Učitelství 

pro 2. stupeň ZŠ – Bc. a NMgr., Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), který bude schvalován 

pravděpodobně PER ROLLAM (návrh senátorů na termín vyjádření se materiálům do 9. 12. 

2019). Dr. Procházka připomenul specifika ve vztahu k legislativě, personální zajištění. 

Hlasování: Akreditační materiál – Speciální pedagogika Bc. 

 Pro: 18 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

Závěr: Akreditační materiál byl schválen. 

Hlasování: Akreditační materiál – Speciální pedagogika NMgr. 

 Pro: 18 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

Závěr: Akreditační materiál byl schválen. 

 

Sedmý bod jednání: Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 

dr. Vančura 

 Pan proděkan představil Výroční zprávu o činnosti za rok 2018, která navazuje na Výroční 

zprávu o hospodaření (schválena na jarním zasedání AS). V reakci na připomínky některých 

senátorů, připomínky týkající se např. formální úpravy, jednotné zmínky o doktorandech, 

o habilitačních právech, dr. Vančura slíbil zapracování připomínek a poslání finální verze 

ke kontrole. 
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Hlasování: o schválení Výroční zprávy za rok 2018 

 Pro: 18 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

Závěr: Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 byla schválena. 

 

Osmý bod jednání: Různé 

Krátká diskuse na téma úrovně hygienických zařízení na PF. Senát se usnesl, že uvedená problematika 

bude zařazena na program jednání příštího zasedání AS PF JU. 

 

 

  

Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D. PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., v. r. 
 předseda AS PF JU 

 


