
Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 16. 2. 2022 

Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 16.00 

 

Přítomni: MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně), MgA. Kristýna Hájková, Kristýna 

Prachařová, MgA. Martin Krupa (místopředseda), Václav Mach, BcA. Karim Tarakji, MgA. 

Radek Jandera, Ph.D., Mgr. et. MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Aleš Loziak, MgA. Jan C. Löbl,  

Omluven: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 

 

Předsedkyně AS FUD přivítala příchozí senátory a senátorky, omluvila nepřítomnost 

T. Pavlíčka (zdravotní důvody) a seznámila přítomné s navrženým programem: 

1. Schválení návrhu programu 

2. Schválení zápisu z jednání AS FUD UJEP ze dne 12. 1. 2022 

3. Schválení hlasování PER ROLLAM ze dne 20. 1. 2022 

4. Svolání akademické obce  

5. Sumarizace návrhu nového Jednacího řádu – informace z prac. skupiny z 26. 1. 2022 

6. Představení možné změny Volebního řádu AS FUD (návrh K. Tarakji) 

7. Nereprezentativní vystoupení dr. Martina Koláře na soc. sítích (návrh K. Tarakji) 

8. Různé 

 

Předsedkyně zahájila rozpravu k bodu 1. Schválení návrhu programu. 

M. Krupa vznesl připomínku k bodu 6. – předkladatelem změny Volebního řádu by měl být 

pan děkan a měl by být přítomen jako host zasedání senátu. 

K. Tarakji dovysvětlil, že se jedná o představení plánované změny, ne o návrh změny ve 

Volebním řádu. Jelikož se jedná o informativní bod, bude ponechán na programu. 

M. Krupa vyjádřil názor k bodu 7., domnívá se, že není v kompetenci senátu tuto situaci 

řešit. A. Loziak navrhl otevřít k bodu 7. nyní diskuzi, zda jej budeme projednávat. Po krátké 

debatě, kde se objevil jak návrh přesunu tohoto bodu do různého, tak návrh vyškrtnutí bodu 

z programu jednání, se argumentace senátorů přiklonila k ponechání samostatného bodu 

v programu.   

K zasedání senátu se v 16: 15 připojil J. C. Löbl a omluvil se za zpoždění. 

 

Usnesení č. 1: Akademický senát FUD UJEP souhlasí s navrženým programem jednání. 

Pro: 6; Proti 2; Nehlasoval: 1. 

 

2) Schválení zápisu z jednání AS FUD UJEP ze dne 12. 1. 2022 

Předsedkyně představila zápis z předchozího jednání a informovala o veřejném vyvěšení 

tohoto zápisu na webu FUD v sekci Akademický senát. 

 

Usnesení č. 2: K zápisu z jednání AS FUD UJEP ze dne 12. 1. 2022 nejsou žádné další 

připomínky a zápis byl řádně zveřejněn akademické obci. 

Pro: 10. 



 

3) Schválení hlasování PER ROLLAM ze dne 20. 1. 2022  

Dne 20. 1. byl předsedkyni senátu, osobně a následně e-mailem, doručen návrh děkana na 

odvolání pana prof. Miroslava Vojtěchovského z Umělecké rady FUD UJEP z důvodu jeho 

dlouhodobé neúčasti na jednáních, a to na základě ujednání v kolegiu děkana konaného 

18. 1. 2022. Tato žádost s výše jmenovaným návrhem byla projednána AS FUD UJEP e-

mailem a formou hlasování PER ROLLAM byl návrh jednohlasně odsouhlasen. Následně bylo 

stanovisko senátu dne 22. 1. doručeno e-mailem panu děkanovi. 

 

Usnesení č. 3: PER ROLLAM hlasování ze dne 20. 1. 2022 proběhlo dle předpisů. 

Pro: 10. 

 

4) Svolání akademické obce  

Jelikož na podzim 2021 nemohla být svolána akademická obec FUD, a to díky 

epidemiologické situaci v ČR, navrhujeme stanovit termín “Setkání akademické obce FUD” 

v LS 2021/2022. 

Proběhla dílčí diskuse o termínech setkání, ze všech návrhů a s přihlédnutím na organizaci 

akademického roku 2021/2022 byl po dohodě zvolen termín 5. 4. 2022 (úterý). 

O termínu „Setkání akademické obce FUD” bude předsedkyně informovat kolegium děkana 

na dalším řádném jednání dne 22. 2. 2022. 

Předsedkyně navrhla vytvořit pracovní skupinu, která připraví program Setkání akademické 

obce. 

V. Mach se dotázal na obvyklé body jednání při svolání akademické obce. 

A. Loziak představil body, které byly navrženy pro podzimní setkání 2021 (např. Co je NAU; 

funkce a poslání AS FUD UJEP; Informace o volbě děkana; Slovo děkana; Slovo proděkanky 

pro studium o nových studijních programech; Představení projektu „Gardening of Soul“) - 

více viz zápis ze zasedání senátu ze dne 13. 10. 2021. M. Krupa doplnil, že lze informovat 

i o AS UJEP a nutném budoucím vypsání voleb do AS UJEP. 

Návrh na pracovní skupinu byl bez připomínek přijat. Do pracovní skupiny se dobrovolně 

přihlásili: A. Machová, M. Krupa, R. Jandera, K. Hájková. Termín setkání pracovní skupiny 

bude upřesněn e-mailem. K pracovní skupině se může přidat i další senátor/ka, pokud se 

rozhodne připojit později. Schválení programu akademické obce proběhne na březnovém 

jednání senátu. 

 

Usnesení č. 4: Setkání akademické obce FUD UJEP se bude konat v úterý 5. 4. 2022, čas 

a místo setkání bude upřesněno. 

Pro: 10. 

 

5) Sumarizace návrhu nového Jednacího řádu – informace z prac. skupiny z 26. 1. 2022 

Předsedkyně předala slovo R. Janderovi a M. Krupovi, kteří představili návrh Jednacího řádu 

AS FUD UJEP (dále pouze JŘ). 



M. Krupa informoval o dílčí dohodě na tzv. ideových bodech tohoto řádu (více viz níže). 

Upozornil, že k návrhu se bude ještě vyjadřovat právní oddělení UJEP. Představil prozatím 

otevřenou možnost elektronické přítomnosti a hlasování, otevřeným bodem jsou i lhůty 

trvání v návrhu JŘ. 

Postup kompletace JŘ bude následující: pracovní verze po připomínkách právního oddělení 

bude uzavřena (ideálně do konce února) a bude předložena děkanovi, poté budeme o JŘ 

hlasovat (AS FUD UJEP). Následuje hlasování ve velkém senátu (AS UJEP), k návrhu se vyjádří 

rektor UJEP. Lhůta na zveřejnění dokumentu je 7 dnů. 

Ideové body JŘ (shrnutí): 

● senát má možnost zakládat komise / pracovní skupiny; 

● umožněna je tzv. pozice tajemníka nebo sekretáře senátu; 

● možnost online zasedání a hlasování, ale pouze v odůvodněných případech; 

● zavedení online přístupu veřejnosti při online zasedáních; 

● zavádí hlasování tichým souhlasem v procesních bodech; 

● nastavení časových termínů ke svolání jednání apod.; 

● doplnění JŘ o Volební řád pro volbu předsedy a místopředsedy AS FUD 

M. Krupa informoval, že do jednoho týdne od tohoto zasedání je možné zasílat či vkládat 

připomínky, případně již nyní lze doplnit. Následně bude předáno na právní oddělení UJEP 

k projednání. 

R. Jandera doplnil, že zůstává pár bodů k projednání, např. možnosti online jednání 

a hlasování v odůvodněných případech, kdy by mělo by být specifikováno ono 

„odůvodnění”. Po diskusi navrženo doplnění do JŘ: „zejména v těchto případech, následně 

je vyjmenovat”, přičemž může fungovat nejen na rozhodnutí senátu během řádného 

zasedání, tak i na vůli předsedy. 

A. Loziak upozornil, že online možnosti byly negativně komentovány od právního oddělení. 

M. Krupa upřesnil, že již nyní existuje možnost použití nástroje na online hlasování. 

R. Jandera upřesnil, že se jedná o aplikaci pro online hlasování, která je navázána na tzv. 

eduIN (elektronická identita v prostředí akademické obce).  

Byla vysvětlena argumentace veřejné přístupnosti jednání senátu akademické obci, a to 

celkem ve třech možných situacích: prezenčně, prezenčně a část senátorů v online módu, 

pouze online, přičemž přítomnost veřejnosti je zachována u prvních dvou situací možností 

fyzické přítomnosti v místě jednání senátu a v poslední možnosti sledováním online 

zasedání. A. Loziak navrhuje tyto tři situace popsat v JŘ. Senát souhlasí a bude zařazeno 

k bodu 4 čl. 8 (online zasedání). 

K. Prachařová: Upozornila zástupce pracovní skupiny, že v návrhu JŘ jsou někde užita čísla, 

někde naopak písmena, a dále, že v některých bodech nesedí návaznost odkazů na 

jednotlivé články a odstavce. Dále informovala, že v čl. 9 se odstavec 2 duplikuje. 

M. Krupa a R. Jandera vzali na vědomí a informovali, že JŘ je v procesu úprav a že bude vše 

ověřeno a opraveno. 

R. Jandera vyslovil návrh, že o uplatnění tzv. distanční formy zasedání a hlasování může 

rozhodnout senát nebo předseda před svoláním jednání, přičemž nástroj na hlasování musí 



být předem připraven a otestován, neboť může být během jednání vznesen požadavek na 

tajnou volbu. 

R. Jandera připomněl nutnost připravit Přílohu č. 1 Volební řád pro volbu předsedy 

a místopředsedy a informoval, že do týdne bude příloha nasdílena k náhledu 

a připomínkování. Návrh JŘ bude zveřejněn, jakmile obdržíme reakci od právního oddělení 

UJEP, a to v případě, že nebudou závažné připomínky. 

 

6. Představení možné změny Volebního řádu AS FUD (návrh K. Tarakji) 

Předsedkyně předala slovo navrhovateli bodu 6., aby představil senátu navrhovanou změnu. 

K. Tarakji informoval, že změna vzniká ve spolupráci s děkanem a budou do Volebního řádu 

FUD UJEP zapracovány výjimky přítomnosti senátorů. 

M. Krupa doporučil, zda zvážit v rámci změn Volebního řádu i možnost elektronických voleb 

do AS FUD UJEP, neboť očekávanou výhodou je možnost větší volební účasti. 

R. Jandera doporučil aktivizovat aplikaci pro online hlasování, kterou disponuje UJEP. Dále 

doporučuje absolvovat testovací kolo voleb, případně školení, obzvláště pokud se 

identifikace hlasujících ověřuje pomocí eduID. Nástroj pro online volby funguje n principu 

klíče pro spuštění voleb ze strany volební komise, přičemž je zaručená i kombinace 

s prezenční volbou. Navrhuje doporučit děkanovi tuto změnu, když probíhá jednání nad 

aktualizací Volebního řádu. 

 

7. Nereprezentativní vystoupení dr. Martina Koláře na soc. sítích (návrh K. Tarakji) 

Předsedkyně požádala navrhovatele o vstupní informace k navrženému bodu, včetně návrhu 

řešení z jeho strany. 

K. Tarakji informoval, že byl osloven zástupci akad. obce FUD UJEP, aby navrhl zařazení 

daného bodu k projednání na AS FUD UJEP, neboť bylo ohroženo dobré jméno fakulty. 

Senátoři tento návrh připomínkovali, zda se může senát vůbec k dané situaci vyjádřit, když 

se jedná o porušení etického kodexu a vyjádření by mělo náležet etické komisi či 

zaměstnavateli. K dané situaci bylo doplněno, že děkan předal vytýkací dopis M. Kolářovi 

a senát byl dále informován, že vedení fakulty vydalo prohlášení na sociální síti (v diskusním 

vlákně), které však bez vědomí AS FUD UJEP zmiňuje a informuje o tom, že se bude situace 

projednávat i na zasedání Akademického senátu. 

K. Tarakji navrhl, aby i senát vydal k dané situaci (nereprezentativní jednání akademického 

pracovníka) stanovisko. 

R. Jandera podotkl, že se z jeho pohledu jednalo o vyhrocenou diskusi, i když akademickou, 

ve které se střetly dva vyhrocené názory. Nedoporučil vydávat stanovisko za senát. 

M. Krupa připomněl, že jelikož byl zaměstnanec potrestán ze strany zaměstnavatele, tak 

nevidí smysl dávat podnět etické komisi, když již děkan danou situaci řešil.  

R. Jandera dohledal a přečetl vyjádření fakulty na sociální síti. Následně proběhla mezi 

senátory diskuse o formulaci tohoto prohlášení a bylo připomínkováno sdělení v tomto 

textu, který se odkazuje na senát fakulty. Senát reagoval na tuto výzvu ze strany vedení 

fakulty, zprostředkovanou prostřednictvím příspěvku na soukromém vlákně uživatele 



sociální sítě, a z diskuse vyplynul úkol pro předsedkyni AS FUD UJEP – projednat s vedením 

fakulty nutnou dílčí konzultaci (minimálně s předsedou AS FUD UJEP) v případech, kdy senát 

bude jmenován v dalších prohlášeních vedení fakulty.   

 

Usnesení č. 5: Akademický senát ctí svobodu slova a projevu. Ve věci vystoupení 

zaměstnance FUD UJEP na sociálních sítích vnímá neadekvátnost použité formy vyjádření. 

Jelikož zaměstnavatel již vykonal potřebné kroky nemá senát AS FUD UJEP důvod vydávat 

žádné další stanovisko. 

Proti: 1; Pro: 8; Zdržel se: 1. 

 

8. Různé 

M. Krupa informoval o jednání na AS UJEP. Aktuálně je v řešení opakovaná nepřítomnost 

senátora za FUD UJEP studenta Josefa Schmidta. Pokud J. Schmidt nevysvětlí nepřítomnost 

na jednáních AS UJEP, ztratí mandát senátora. AS FUD UJEP bude mít povinnost vypsat 

doplňující volby do studentské kurie AS UJEP. Dále AS UJEP čeká na dalším jednání 

schvalování investičních plánů na rok 2022, podklady jsou zveřejněny na webu UJEP. 

 

M. Krupa a A. Machová informovali o zasedání mimořádného kolegia děkana FUD UJEP dne 

15. 2. Hlavní body jednání tvořila praktická témata jako náběh bakalářské výuky v souvislosti 

s projekty REART a REPROREG, rozvoj kateder, přijímací řízení pro akad. rok 2022/2023. 

 

V senátu AS UJEP byly dále řešeny tyto body: rozpočtové provizorium a předložení návrhu 

rozpočtu UJEP, Výroční zpráva UJEP za rok 2021 (stanoven harmonogram zpracování), nová 

směrnice k povinnému testování zaměstnanců, nový web www.myjsmeujep.cz (další viz 

zápis z jednání AS UJEP). 

 

J. Krtička se dotázal na informace k vypsané soutěži na ideová řešení kampusu a jak je 

sestavena komise. M. Krupa informoval, že soutěž je řešena v rámci prac. skupiny pro rozvoj 

kampusu, které je členem. On sám navrhl na jednání této pracovní skupiny, aby součástí 

hodnotící komise byli dva studenti, přičemž jeden bude z FUD. Sestavení hodnotící komise je 

v řešení.  

 

Předsedkyně A. Machová poděkovala senátorům za účast a ukončila zasedání v 18.05. 

 

Další řádné zasedání AS FUD UJEP se koná 23. 3. 2022 od 16.00 v zasedací místnosti č. 234 

na FUD UJEP. 

 

Zapsali: A. Machová a A. Loziak 

Ověřila: A. Machová 

http://www.myjsmeujep.cz/

