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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
 

Termín jednání:  2. července 2020 

Přítomni (bez titulů): Bernas, Brom, Březinová, Dadáková, Havelka, Kuneš, Ondr, Smetana, Jungwirth 

Nepřítomni (bez titulů): Khoa, Kváč, Rutkayová, Skořepa, Šeda 

Hosté (bez titulů): Bartoš, Bárta 

Přítomno 9 senátorů, senát je usnášení schopný. 

Program zasedání AS ZF JU: 
1. Návrh Vědecké rady ZF JU 

2. Volby Akademického senátu JU 

3. Návrh Volební komise za ZF JU pro volby do AS JU 

4. Různé 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

1. Návrh Vědecké rady ZF JU 

- Děkan ZF JU (Bartoš) představil návrh složení VR ZF, podal komentář k výběru jednotlivých členů 
a informoval členy AS ZF o významu VR ve vztahu k akreditačním procesům, tvorbě studijních 
programů, projednávání institucionálních opatřeních a strategických cílů fakulty. Dále děkan ZF 
JU (Bartoš) oznámil doplnění seznamu interních členů VR ZF JU o doc. Broma a prof. Kozáka 
(děkan FROV). 

- Členy AS ZF bylo vznešeno několik věcných poznámek k výběru jednotlivých členů VR ZF. Děkan 
ZF JU informoval o plánovaném doplnění členů VR o další členy, kteří zajistí multidisciplinární 
překryv a odbornost v rámci jednotlivých polí působnosti. 

- Bylo rozhodnuto, že AS ZF bere na vědomí složení VR ZF JU předložené děkanem ZF JU 

2. Volby do Akademického senátu JU 

- Předseda AS ZF představil současnou situaci týkající se AS JU, podal zprávu o plánech AS JU a 
informoval o blížících se volbách do AS JU a jejich náležitostech. 

3. Návrh Volební komise za ZF JU pro volby do AS JU 

- Předseda AS ZF představil jednotlivé členy ZF navržené do volební komise za ZF JU. 
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- Za zaměstnance: Ing. Procházka, Ph.D., Ing. Pavlíček, Ph.D., Ing. Filip 

- Za studenty: Ing. Moravcová, Mgr. Stehlík 

- Děkan ZF JU informoval o aspektech souvisejících s volební komisí pro volby do AS JU. Dále 
informoval AS ZF o plánované implementaci elektronického hlasování pro účely voleb do AS JU. 

- Předseda AS ZF podal návrh o odsouhlasení navržené volební komise pro volby do AS JU 
prostřednictvím hlasování přítomných členů AS ZF. Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými 
členy AS ZF (9 z 9). Předseda AS ZF zahájil hlasování o schválení volební komise pro volby do AS 
JU. Složení volební komise bylo schváleno hlasováním členů AS ZF (9 z 9). 

4. Různé: 

- Místopředsedkyně AS ZF (Dadáková) vznesla dotazy (jež jsou součástí přílohy) ke karanténním 
opatřením a jejich plnění a platnosti. Proběhla diskuse mezi členy AS ZF, kterou doplnil děkan ZF 
JU a odkázal na opatření rektora JU. 

- Místopředsedkyně AS ZF vznesla podnět k projednání on-line výuky a potřeby investic s tím 
spojených. 

- Místopředsedkyně AS ZF vznesla podnět k projednání úprav cestovních příkazů. 

- AS ZF dále projednával dotazy vznesené místopředsedkyní AS FU k tématům Hodnocení 
akademických pracovníků (HAP). Proběhlo vyjádření děkana ZF JU, které zahrnovalo postoj ZF 
k hodnocení akademických pracovníků. HAP je vnímáno jako roční přehledové hodnocení 
zaměstnanců fakulty a je využíváno jako nástroj pro dlouhodobé hodnocení. V rámci AS ZF 
proběhla krátká diskuse k výkonnostním prémiím souvisejících se systémem HAP. 

- Smetana podal připomínku k aktuálním smlouvám vázaným k praxím vykonávaných studenty ZF. 
Upozornil na problematiku pojištění a potřeby odpovídajícího nastavení. Děkan ZF zval tuto 
připomínku na vědomí. 

- Proděkan pro vědu a výzkum (Bárta) společně s děkanem ZF JU informovali o aktuální situaci 
ohledně akreditací. 

- Děkan ZF JU informoval o stávajících počtech studentů a predikovaném vývoji. Rovněž předložil 
informace k marketingovým plánům univerzity a fakulty, jejichž součástí je i modernizace 
webových stránek. Zprávu o vývoji webových stránek doplnil Mgr. Havelka. Předpokládaný termín 
aktualizace webových stránek ZF JU je prosinec 2020. 

Zapsal: Bernas 

Ověřil: Ondr 
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Příloha zápisu ze zasedání AS ZF (2.7.2020) 

 

Náměty pro jednání v senátu 

Autorka: Dadáková 

1. Jaký režim práce doporučuje vedení fakulty pro následující týdny? Stále platí doporučení pracovat 
z domova? Poslední opatření rektora R 437 nebylo vedením fakulty nijak konkretizováno? 

Platí i nadále doporučení homeworkingu, kdy není osobní přítomnost pracovníka na pracovišti 

nezbytně nutná? 

Můžeme si práci doma zařadit podle vlastního uvážení tak, jak je řečeno v Opatření rektora R 420 o 

evidenci pracovní doby z 31.1.2020? 

Čl. 4: Akademický pracovník je oprávněn práci, pro kterou nemá stanoven rozvrh pracovní doby podle 

Čl. 3, vykonávat v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje a na místě, které si sám určí. 

2. Pracuje se na zajištění on-line výuky pořízením doplňků stávající výpočetní techniky – sluchátka + 
mikrofon pro pedagogy, aby bylo možné pracovat on-line? 

3. Za jakých podmínek je možné pro pracovní cesty používat vlastní kolo? V cestovním příkazu je položka: 
Pěšky, na kolo (vlastní) však dokument nepamatuje. 

4. Zaznamenala jsem řadu připomínek k hodnocení akademických pracovníků. Uvítala bych na některém 
z příštích zasedání se tomuto věnovat. 

 

 

 

 


