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Zápis č. 9/2022 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 7. 12. 2022 
 

Účastníci hlasování 

• Komora akademických pracovníků:   
Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. (online)   
PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
 

 
• Studentská komora:    Martin Brož 

Kryštof Fišer 
Mgr. Gabriela Šilhavá 
Silvie Thielová 

 

• Omluveni:     Mgr. Andrea Frydrychová 
 

• Hosté:     Mgr. Petr Bláha, Ph.D. 
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 
doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D. (online) 
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 
Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. 
Mgr. Michaela Koumarová 
Mgr. Daniela Libichová 
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 

 
 

Program zasedání: 

1. Rozšíření studijních programů Etika a společenské vědy pro vzdělávání (Bc.) a Učitelství 

společenských věd pro střední školy (NMgr.) 

2. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UJEP pro akademický rok 2023-2024  

3. Plán realizace strategického záměru FF UJEP na období od roku 2021 pro rok 2023 

4. Stipendijní řád UJEP 

5. Návrhy projektů k TAČR 

a. Přeshraniční veřejné služby jako nástroj evropské územní spolupráce (doc. Mgr. Lukáš 

Novotný, M.A., Dr.phil.)  

b. Měření a rozvoj občanské gramotnosti v pedagogické praxi jako nástroj k posilování 

demokratického občanství a prevenci sociálních rizik (Mgr. Petr Bláha, Ph.D.) 
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Bod 1 

Senát projednal předloženou žádostí o rozšíření akreditace Bc. SP Etika a společenské vědy pro vzdělávání a SP 

NMgr. Učitelství společenských věd pro střední školy, které byly představeny garantem programu doc. Mgr. 

Jiřím Hoblíkem, Ph.D. a vedoucí Katedry filozofie a humanitních studií Mgr. Ivanou Havlínovou, Ph.D. 

 

Usnesení 1a 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis Bc. SP Společenské vědy pro vzdělávání.                                                                                                                                      

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

Usnesení 1b 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis NMgr. SP Učitelství společenských věd pro střední školy.                                                                                                                                      

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

 

Bod 2 

Členové AS FF UJEP na základě podkladů od proděkana pro studium FF UJEP PhDr. Jiřího Koumara, Ph.D. 

posoudili navržené podmínky 1. kola přijímacího řízení na akademický rok 2023-2024. 

 

Usnesení 2 

AS FF UJEP schválil dle §27, odst. 1, písm. e zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů předložené 

Podmínky pro 1. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2023-2024.                                                                                                                                     

   (ano – 8, ne – 0, nehlasoval – 0) 

 

 

Bod 3 

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy FF UJEP, okomentovala realizaci 

strategického záměru FF UJEP na rok 2023, který senát FF následně projednal. 

 

Usnesení 3 

AS FF UJEP schválil dle §27 odst. 1, písm. h zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů aktualizaci 

strategického záměru FF UJEP pro rok 2023.                                                                                                                                    

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

 

Bod 4 

Na návrh senátora Kryštofa Fišera projednal AS FF UJEP stávající podobu Stipendijního řádu UJEP, a to zejména 

v souvislosti se systémem přiznávání ubytovacích stipendií. Ustanovení Stipendijního řádu a jeho geneze 

zároveň okomentoval i proděkan pro studium FF Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. a vedoucí studijního oddělení a členka 

stipendijní komise FF Mgr. Daniela Libichová. Jednání bylo uzavřeno s tím, že bude ještě vznesen dotaz na 

prorektorku RNDr. Alenu Chvátalovou, Ph.D. Teprve následně může AS FF zaujmout stanovisko. 

 

 

Bod 5 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., předseda AS FF UJEP, uvedl návrhy projektů předkládaných v rámci výzvy TAČR 

programu SIGMA. Financování těchto projektů není ze strany agentury stoprocentní a je vyžadována spoluúčast 

žadatele. Maximální financování ze strany agentury je 80%. Z tohoto důvodu je nutný souhlas senátu s podáním 
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těchto záměrů. S ohledem na připomínky předcházející zasedání senátu vztahující se k obsahu poskytnutých 

podkladů (harmonogram projektu, strukturovaný rozpočet) byly na místě informace k projektům doplněny. 

Mgr. Petr Bláha, Ph.D. a Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. poté představili záměr projektu Měření a rozvoj občanské 

gramotnosti v pedagogické praxi jako nástroj k posilování demokratického občanství a prevenci sociálních rizik, 

ke druhému z projektů se řešitel nebo jiný zpravodaj jednání neúčastnil. Pro vysvětlení některých 

ekonomických parametrů výpočtu režijních nákladů projektů TAČR byla přizvána k jednání Mgr. Michaela 

Koumarová, vedoucí oddělení pro vědu. 

 

Usnesení 5a 

AS FF UJEP rozhoduje kladně dle §27 odst. 1, písm. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů o 

předloženém návrhu projektu Přeshraniční veřejné služby jako nástroj evropské územní spolupráce.  

                                                                                                                                   (ano – 6, ne – 0, zdrželi se – 1) 

 

Usnesení 5b 

AS FF UJEP rozhoduje kladně dle §27 odst. 1, písm. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů o 

předloženém návrhu projektu Měření a rozvoj občanské gramotnosti v pedagogické praxi jako nástroj k 

posilování demokratického občanství a prevenci sociálních rizik.                                                                                                                                    

                                                                                                                                   (ano – 6, ne – 0, zdrželi se – 1) 

 

 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 


