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Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU 21. 5. 2019 

Přítomni (bez titulů): Bednář, Bobková, Dvořák, Dvořáková, Hašek, Hynek, Kříž, Nohavová, Pecka, 

Pexa, Procházková, Rokos, Vácha, Vandělíková, Vochozka, Vrtalová. 

Omluveni (bez titulů): Burdová, Nosková, Šimandl, Tlustý, Weissová 

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj), Ing. Jana Lopourová, 

Ph.D. (tajemnice fakulty), doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (zástupce v RVŠ), Mgr. Romana 

Marková (Média, web, sociální sítě). 

 

Program zasedání AS PF JU 

 Výroční zpráva  o hospodaření PF JU za rok 2018 

 Rozpočet PF JU na rok 2019 

 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: 

 Pro: 16 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

o Závěr: Program zasedání byl schválen. 

 

Druhý bod jednání: Výroční zpráva o hospodaření PF JU za rok2018 

Ing. Jana Lopourová, Ph.D. - tajemnice fakulty 

 Dr. Lopourová podrobně seznámila všechny přítomné s Výroční zprávou o 

hospodaření PF JU za rok 2018 

- Výkaz zisků a ztrát 

- Výnosy 

- Náklady 

- Fondy a návrhy na příděly 

 Bc. Bednář vznesl prosbu – ve Výroční zprávě za rok 2019 sjednotit formát 

finančních položek 

 Dr. Dvořák – drobné připomínky k formální stránce textu 

 

- Hlasování: 

 Pro: 16 
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 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

o Závěr: Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena 

 

Třetí bod jednání: Rozpočet PF JU na rok 2019 

Ing. Jana Lopourová,Ph.D. - tajemnice fakulty a Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (proděkan 

pro vnitřní organizaci a rozvoj) 

 Podrobné představení rozpočtu PF JU na rok 2019 

 

- Hlasování: 

 Pro: 16 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

o Závěr: Rozpočet PF JU na rok 2019 byl schválen 

 

Čtvrtý bod jednání: Různé 

 Třídění odpadu na PF JU 

- odpadkové koše určené k třídění odpadu plánovány v rámci projektu 

Nábyteček – položka neschválena MŠMT, problém bude řešen do konce 

kalendářního roku buď formou jiného projektu nebo jinou formou 

financování. 

 Ekologicky šetrnější propagační předměty – bude předmětem další diskuze po 

dohodě s rektorátem JU. 

 Výběrový tělesná výchova – zástupci studentské komory AS PF se dotazovali na novou 

formu organizace povinné, povinně-volitelné a výběrové tělesné výchovy a výši 

finanční úhrady za jednotlivé kurzy tělesné výchovy. Celá problematika bude detailně 

prodiskutována před začátkem dalšího semestru po předložení finanční rozvahy pro 

danou problematiku proděkanem pro vnitřní organizaci a rozvoj (Mgr. Michal 

Vančura, Ph.D.). 

 Webové stránky – připomínka se týkala nedostatečných informací v angličtině na 

webových stránkách PF JU a nedostatečných informací ohledně PF JU na informačním 

portálu Wikipedie – problém zejména pro zahraniční studenty a pedagogické 

pracovníky, ale i pro širší veřejnost (úkol pro Mgr. Romanu Markovou). 

 

Zápis provedl Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., v. r.  

                                                                                                                                              předseda AS PF JU 


