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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 

 

Termín jednání:  27. května 2021 

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

Nepřítomni (bez titulů): Brabenec, Khoa Tran Dang, Kváč 

Hosté (bez titulů): Bartoš, Marušák 

Přítomno 12 senátorů, senát je usnášení schopný. 

Program zasedání AS ZF JU: 
1. Schvalování Výroční zprávy ZF 

2. Schvalování Rozpočtu ZF 

3. Informování děkana ZF ohledně jednacího řádu VR ZF a jednacího řádu AS ZF 

4. Různé 

Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

1. Schvalování Výroční zprávy ZF 

- Dotaz: Proč nejsou stejná čísla u stejných položek v rozpočtu, rozvahy a u výroční zprávy? 

Marušák: Směrodatná je jen výroční zpráva, protože v rozpočtech a rozborech nejsou zahrnuta 

data a peníze, které přišly či odešly během roku. 

- Dotaz: Proč se snižuje objem peněz v grantech GAJU? 

Marušák: Nevíme, to je dotaz spíše na GAJU, každopádně granty GAJU budou brzy zrušeny úplně. 

Pro DPS se připravují jiné výzvy a možnosti. 

- Dotaz: Proč je tak vysoký náklad na energie za rok 2020, když bylo plošné homeoffice? 

Marušák: Nejvyšší položkou je zde topení, to se vypnout nedá. Mírný pokles oproti minulému 

roku tam ale je. 

- Hlasování o schválení Výroční zprávy 2020: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 
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2. Schvalování Rozpočtu ZF 

- Dotaz: Je více než milion a čtvrt na nákup dronu opodstatněný? 

Bartoš a Marušák: Je součástí projektu Delta-2, kde je zapojeno více útvarů, plánuje se zapojení 

Tchaj-Wanu. Zároveň jde o popularizaci fakulty. Jeho součástí je i hyperspektrální kamera. Určitě 

se uplatní, jde také o lákadlo na studenty. 

- Dotaz: Jak se katedry využívající dron podělí o provozní náklady? Bude mít zakoupený přístroj 
kmenovou katedru a odpovědnou osobu? 

Bartoš: Jen kdyby to chtěla jiná fakulta. V rámci fakulty pro katedry ne. Za přístroj vždy někdo 

zodpovídá. 

- Dotaz: Jak je to s náklady na posudky BP a DP a jejich proplácení? 

Bartoš: U BP jen oponenti z naší fakulty. U DP taktéž, jen výjimečně pro specialisty za posudek 

cca 700 Kč. 

- Hlasování o schválení Rozpočtu 2021: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

3. Děkan fakulty částečně představil nový jednací řád VR ZF JU, nově bude možné setkání nejen prezenční, 
ale též distanční či hybridní. Teď má návrhy právník, vše bude senátorům zasláno k prostudování na e-
mail. Dále děkan ZF představil jednací řád AS ZF. Změny jsou také vyvolány umožnit distanční nebo 
hybridní zasedání. Děkan požádal po předložení senátu o hlasování Per rollam. 

4. Různé 

- Dadáková: ohledně HAP by mělo být přehodnoceno opatření děkana, nereflektuje například to, 
že někdo učí pro více fakult, měl by vykazovat zápočty i kolokvia. Děkan odpověděl, že vedení 
fakulty nedokáže ovlivnit technické náležitosti HAP, sporných věcí je více, je třeba se nad tím 
zamyslet. Pravomoc hodnotit pracovníky má vedoucí katedry. Ten má tyto věci zohledňovat. 

Smetana: souhlas s předchozí připomínkou, současný systém je horší, než když hodnocení dělal 

prof. Křížek sám. 

Připomínky komentoval děkan fakulty a vysvětlil závislost HAPu na celouniverzitním hodnocení. 

- Březinová by chtěla vrátit původní formuláře zadání BP a DP. Děkan ZF odvětil, že kolegium nad 
tím diskutuje a zabývá se tím, zatím bez jednoznačného závěru. 

- Brom vznesl dotaz týkající se nekompatibility šablon posudků závěrečných prací s používaným 
softwarem. Připomínky vznesli i další senátoři. Autor šablon Havelka byl o této skutečnosti 
informován až na zasedání senátu. Děkan ZF spolu s Havelkou vyzvali přítomné senátory, aby v 
případě takových to zjištění informovali autora.   

- Březinová vznesla dotaz týkající se vkládání zadání do závěrečných prací. Děkan ZF zatím 
nepředpokládá opětovné vkládání zadání do závěrečných prací z důvodu vzhledu zadání.   

- Děkan ZF senátorům nastínil vizi studijních programů.  

- Smetana seznámil senátory o aktuální situaci AS JU. 

Zapsal: Šeda Ověřil: Ondr 


