
Zápis ze schůze akademického senátu PřF JU dne 13.1.2021 

Jednající:  

Senátoři: Viktorie Brožová, Ondřej Doktor, Pavel Duda, Tomáš Fessl, Martina Konečná, Aleš Lisner, 
Hynek Mazanec, Anna Müllerová, Petr Nguyen, Aneta Pilíková, Milan Štech, Magda Zrzavá 

Hosté: děkanka Hana Šantrůčková, proděkan pro studium Tomáš Hauer 

Omluven: Petr Šmilauer 

 

Výuka v LS 2020/2021 

Děkanka Hana Šantrůčková a studijní proděkan Tomáš Hauer seznamují senát s plánem studia pro 
letní semestr 2020/2021. Pokud dojde k rozvolnění opatření proti covidu, tak bude zahájena 
praktická výuka a semináře. Když bude zákaz prezenční výuky i po začátku letního semestru, začne 
se s výukou přednášek online podle rozvrhu. Když se opatření uvolní do prvních 2—3 týdnů 
letního semestru, začne se ihned i s praktickou výukou a semináři. Pokud ne, prvních devět týdnů 
semestru bude rezervovaných pouze pro přednášky, které poběží výhradně v online prostoru 
podle rozvrhu, a to i v případě, že budou uvolněna protiepidemiologická opatření. Důvodem je 
předvídatelnost pro studenty i vyučující. Za tuto dobu vyučující musí stihnou odpřednášet obsah 
všech přednášek, protože zbytek semestru bude rezervován pro praktickou výuku (pokud dovolí 
vládní opatření a budou otevřené koleje). Pokud to bude možné, odučí se i cvičení ze zimního 
semestru 2020/2021, která nemohla proběhnout. Výuka bude možná i o víkendech, podle 
okolností i v části letních prázdnin.  

Kontrola studia i za zimní semestr bude pro všechny ročníky včetně prvního probíhat až společně 
s kontrolou letního semestru. Musí být dodrženo minimální množství kreditů v jednotlivých 
semestrech.  

Ondřej Doktor se táže, jak to bude s prerekvizitami, které kvůli odložené výuce nebudou včas 
splněné. Tomáš Hauer odpovídá, že vše řeší kontrola obou semestrů na konci letního semestru, 
STAG bude považovat zapsanou prerekvizitu za splněnou.  

Petr Nguyen se ptá, jak bude ošetřena kontrola toho, zda výuka během pandemie probíhá 
v pořádku. Odpovídá Hana Šantrůčková, že napíše výzvu přednášejícím. Zároveň spoléhá na SHP, 
ve kterém si studenti budou na případnou nekvalitní nebo neproběhnuvší výuku stěžovat, a 
vyzývá studentské senátory, aby tuto informaci rozšířili mezi studenty. Aneta Pilíková 
poznamenává, že bude potřeba studenty lépe upozornit na to, že SHP se provádí ve STAGu. 
Viktorie Brožová provede.  

Dále Hana Šantrůčková a Tomáš Hauer informují, že s největší pravděpodobností nepoběží kurz 
tropické ekologie kvůli nejisté situaci ohledně cestování a nutnosti karantény, která by celý kurz 
neúměrně prodražila. Totéž platí i pro kurz polární ekologie. Protože po skončení LS (podle 



původního akademického kalendáře) bude patrně stále ještě probíhat praktická výuka, bude 
zřejmě potřeba omezit i plánování dalších exkurzí, které by v této době běžely. Milan Štech 
informuje, že byla zrušena mezioborová exkurze. 

Kvůli odložení výuky bude potřeba odložit i obhajoby a státní závěrečné zkoušky, Hana 
Šantrůčková bude projednávat s rektorem aktualizaci akademického roku, kde bude termín 
státnic posunut.  

Aneta Pilíková se táže, jestli bude možné začít s prezenční výukou dříve, pokud se rozvolní vládní 
opatření. Tomáš Hauer odpovídá, že raději ne, aby byl systém výuky v rámci možností 
predikovatelný. 

Hynek Mazanec se táže, zda pedagogové absolvovali nějaké kurzy práce v MS Teams, protože se 
vyskytují problémy s výukou. Hana Šantrůčková odpovídá, že všichni pedagogičtí pracovníci 
museli před začátkem semestru absolvovat kurz práce v MS Teams a dalších nástrojů pro online 
výuku.  

Hynek Mazanec poznamenává, že mnoho pedagogů letos nedodrželo termín 19.12. pro zadání 
zkouškových termínů. Hana Šantrůčková odpovídá, že podle opatření rektora tento termín 
nemusel být dodržen kvůli odkládání výuky. Hynek Mazanec se dotazuje, jestli by bylo možné 
zkoušet průběžně. Hana Šantrůčková odpovídá, že je to možné. Je problém s tím, že nelze zadat 
známku ze zkoušky před zadáním zápočtu a zároveň podle současných pravidel je potřeba zadat 
známku do STAGu nejpozději tři dny po zkoušce. Hana Šantrůčková vydá opatření, kde toto 
pravidlo zruší, čímž se umožní zkoušení před proběhnutím cvičení.   

Protože senát nemá další dotazy ke studijní agendě, studijní proděkan odchází.  

Informace o projektu BIOQUARRYPARK Kláry Řehounkové 

Děkanka informuje senát o podání projektu Klárou Řehounkovou, který sice nevyžaduje klasické 
kofinancování, ale v případě úspěchu bude potřeba zaplatit 6000 EUR komerční firmě, která ho 
připravila. Částka, kterou fakulta ušetří na mzdách, pokud bude projekt přijat, toto pokryje. 
Děkanka podání projektu podporuje, senát souhlasí.  

Děkanka a Aneta Pilíková odcházejí. 

Volba nového místopředsedy AS PřF JU 

Protože Ondřej Doktor brzy dokončí studium, musí si senát zvolit nového místopředsedu ze 
studentské komory. V tajné volbě byla osmi hlasy zvolena Viktorie Brožová, která se stává novou 
místopředsedkyní senátu. Jeden hlas byl pro Anetu Pilíkovou, dva členové se zdrželi hlasování.   

Problémy s online výukou přes MS Teams u externistů 

Magda Zrzavá hlásí, že externí přednášející, kteří nemají úvazek na JU, se mohou do MS Teams 
přihlásit pouze jako hosté, což omezuje plnohodnotnou výuku. Senát diskutuje o řešení problému. 
Možností by bylo, aby přednášející zřídil Team pro výuku na vlastní instituci a studenty tam přizval 



jako hosty. Studenti by tak ale museli přepínat v MS Teams mezi institucemi. Optimální by bylo 
zřídit účet externím přednášejícím na JU, Ondřej Doktor upozorňuje na bezpečnostní problémy. 
Petr Nguyen navrhuje, že zjistí u tajemnice fakulty, zda podepsáním smlouvy s JU nevzniká 
externím přednášejícím nárok na takový účet po doby trvání smlouvy. Ondřej Doktor navrhuje 
věc projednat s prorektorem Friebelem, Viktorie Brožová provede. Hynek Mazanec a Petr Nguyen 
věc přednesou na senátu JU.  

Konec schůze.  

 

 

Zápis provedla Magda Zrzavá  

Zkontroloval Petr Nguyen, předseda AS PřF JU 

 

 

 


