
 
 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU 5. 3. 2019 

 

Přítomni (bez titulů): Bednář, Bobková, Burdová, Dvořák, Dvořáková, Hašek, Hynek, Kříž, Nosková, 

Pecka, Pexa, Procházková, Rokos, Tlustý, Vácha, Vandělíková, Vochozka, Vrtalová, Weissová 

Omluveni (bez titulů): Nohavová, Šimandl 

Hosté: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (děkanka PF JU v Českých Budějovicích), Ing. Jana Lopourová, 

Ph.D. (tajemnice fakulty), doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (zástupce v RVŠ), Jitka Pečlová 

(předsedkyně ZO VOS na PF JU), Mgr. Pavel Vacikar (oddělení správy informačních systémů), Mgr. 

Romana Marková (Média, web, sociální sítě) 

 

Program zasedání Akademického senátu 

Program: 

1) Stravenky pro zaměstnance 

2) Možnosti navýšení mzdových tarifů pedagogických i nepedagogických pracovníků 

3) Webové stránky fakulty 

4) Výběr členů rad programů ze studentské komory AS PF JU 

5) Prezentace AS PF JU – nástěnka, sociální sítě, atd.  

6) Výběr nábytku do společných prostor PF, vybavení na katedrách 

7) Studovna a studentská místnost v Dukelské ulici 

8) Možnost pokrytí IT služeb technikem v budově Dukelská 

9) Různé 

 

První 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 

- Hlasování: 

o Pro: 18 

o Proti: 0 

o Zdržel se: 0 

Závěr: Program zasedání byl schválen. 

Dr. Hašek a Mgr. Burdová – příchod 14:05 

 



 
 

 

Druhý bod jednání: Stravenky pro zaměstnance 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

 Předseda AS přednesl dotaz na možnosti navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance. Dále 

zaznělo, že je snaha sjednotit cenu za stravenku napříč univerzitou. Ing. Lopourová informovala 

přítomné o ceně stravenek, o jejich kalkulaci, o připomínkách PF v souvislosti s kolektivní 

smlouvou. Diskutující (p. Pečlová, Ing. Lopourová, dr. Dvořák, Bc. Bednář, prof. Tlustý) mluvili 

o nedostatečném počtu volných obědů, o propadu počtu vydávaných obědů po ukončení 

smlouvy s nemocnicí, o návrhu uspořádat diskuzi studentů s rektorem na toto téma.    

 

Třetí bod jednání: Možnosti navýšení mzdových tarifů pedagogických 

i nepedagogických pracovníků 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., Ing. Jana Lopourová, Ph.D.  

 Pan předseda AS PF konstatoval, že mzda (tarifní složka) vysokoškolského učitele je o několik 

tisíc nižší než mzda učitele na střední škole. Poté se dotázal na možnost navýšení mzdových 

tarifů. 

 Na daný dotaz reagovala paní děkanka a v této souvislosti připomněla činnost Asociace děkanů 

pedagogických fakult, která se zabývá situací ve školství a platovými podmínkami, dále 

informovala o proběhlých jednáních s ministrem školství i premiérem a od finanční dotace 

od MŠMT, které od letošního roku přidalo peníze určené na zvýšení platů zaměstnanců 

pedagogických a lékařských fakult, včetně platů THP. V současnosti se připravuje metodika 

rozpočtu na JU. 

 Ing. Lopourová, v návaznosti na tuto problematiku, informovala senátory a hosty o přípravě 

nového, resp. jednotného mzdového předpisu. 

 Paní Pečlová upozornila na rozdílné platové ohodnocení nepedagogických pracovníků 

zařazených na stejné pozici. Ing. Lopourová v odpovědi uvedla, že tato situace souvisí 

s katalogem prací, s typovými pozicemi a s katalogizací vykonávaných činností. 

 

Čtvrtý bod jednání: Webové stránky fakulty 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.  

 Paní děkanka v reakci na podnět předsedy AS, že některé katedry nejsou spokojeny 

s webovými stránkami, informovala přítomné o investici týkající se změny webových stránek 

před dvěma lety, včetně v té době požadované kontroly jednotlivých kateder. Zároveň 

požádala o podněty ohledně snadnějšího vyhledávání na stránkách či jejich struktury.   

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

 Pan kolega požádal o připomínky ze strany kateder, jestliže existují nějaké problémy, např. 

problémy prohlížení v mobilních zařízeních či na tabletech atd. 

  



 
 

 
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 

 Pan kolega připomenul funkčnost webových stránek a jejich podobu. 

Bc. Sandrik Bednář, Mgr. Veronika Burdová 

 Pan kolega mluvil o nepřístupnosti studijních plánů na webu, dále o zamčených programech 

Erasmu či akreditaci. Paní kolegyně Burdová se dotazovala, zda návrhy ze strany studentů 

mohou být v novém „Průvodci prváka“. 

Mgr. Romana Marková 

 Paní kolegyně konstatovala, že dle výsledků ankety jsou studenti spokojeni s webovými 

stránkami. Dále doplnila, že podněty ze strany studentů budou součástí nové verze „Průvodce 

prváka na PF JU“ 

 

Pátý bod jednání: Výběr členů Rad programů ze studentské komory AS PF JU 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

 Předseda AS informoval o zapojení členů Studentské komory AS PF JU do oborových rad 

v připravované akreditaci. Členové studentské kurie AS PF i zaměstnanecké kurie AS PF vzali 

tento návrh na vědomí. Seznam jednotlivých studentů bude do konce března předložen paní 

děkance. 

 

Šestý bod jednání: Prezentace AS PF JU 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

 V rámci prezentace akademického senátu (nástěnka, sociální sítě) předseda navrhl pořídit 

fotografie senátorů, a to z důvodu snazšího kontaktování jednotlivých členů senátu. Činnost 

senátu bude také více prezentována na sociálních sítích a nástěnce.  

 

Sedmý bod jednání: Výběr nábytku do společných prostor PF 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

 Vzhledem k tomuto tématu předseda AS vyzval katedry, aby podaly připomínky k výběru 

nábytku a k vybavení na katedrách. 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., Ing. Jana Lopourová, Ph.D., J. Pečlová, Mgr. Jan Hynek 

 Paní děkanka informovala o podmínkách, za nichž budou probíhat úpravy (participace odborné 

komise včetně architekta, pracovníka rektorátu i zástupce zaměstnanců PF JU), dále o projektu 

na úrovni rektorátu, v rámci kterého by se měl vybudovat bezbariérový přístup v budovách PF 

JU a provést úpravy schodišť, chodeb, opravy sítí, veškeré stavební rekonstrukce. Ing. 

Lopourová zmiňovala realizovaný projekt na nové vybavení prostor pro výuku studentů PF JU. 



 
 

 
Mgr. Hynek připomenul v souvislosti s projektem IPUP (KA 3) mapování potřeb vybavení 

na katedrách a soupisu pomůcek pro inovaci výuky.   

 

Osmý bod jednání: Studovna a studentská místnost v Dukelské ulici 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

 Paní děkanka seznámila přítomné s plány ohledně využití uvolněných prostor po odchodu 

katedry výchovy ke zdraví (Erasmus, psychologická poradna) a zaměřila se na studovnu 

a na studentskou místnost a představení plánovaných stavebních úprav. Studovna se rušit 

nebude, bude zmodernizovaná a v budově Dukelská dojde k vybudování studentské místnosti. 

Devátý bod jednání: Možnost pokrytí IT služeb technikem v budově Dukelská 

Mgr. Pavel Vacikar 

 Vedoucí OSISu informoval o IT/AV aktivech: počet počítačů a důsledky, jež vyplývají z jejich 

správy, způsoby řešení problémů, počty techniků, časová disponibilita. Sdělil důvody 

neefektivního zastoupení v Dukelské ulici a nesouhlasí s návrhem stálé přítomnosti IT technika 

v budovách Dukelská/U Tří lvů. Dr. Dvořáková se zeptala na možnost zřízení IT pohotovosti 

pro dané budovy. Ing. Lopourová – zvažování různých variant účasti IT technika nebo služby. 

Dr. Dvořák navrhl monitorovací období, v němž budou zaznamenávány důvody volání IT 

technika, evidence potřeb a sledována doba nutná k jejich vyřešení. Mgr. Vacikar uvedl, že 

na provádění monitoringu a potřeb IT pomoci je možné využít elektronický formulář „Hlášení 

poruch“ na webu PF JU. 

 

 

 

Zápis provedla Milena Nosková 

 

 

 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., v. r. 

 předseda AS PF JU 


