
 

 

Zápis č. 1/2014 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 19. 2. 2014 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovníků:             Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.  
                                                                Mgr. Eva Krovová                                                               
                                                                      Mgr. Jan Charvát, Ph.D. 
                 Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
      Mgr. Stanislava Klečáková 
 

• Studentská komora:                         Tereza Peerová 
                Zdeněk Masojídek 
                Vít Najman 
                 
 

•  Hosté:               doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
       

 Omluveni:               Dalibor Dvořák                                            

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2014 
3. Schválení nového člena Disciplinární komise FF UJEP 
4. Vyhodnocení ankety ke studovnám 
5. Projekt VaVpI 

 
 
bod 1.   
 
Předseda senátu doc. Veselý přivítal členy senátu. Sdělil, že senát je usnášeníschopen. 
Poděkoval za reakci týkající se Činoherního studia. FF ve spolupráci s FUD pořádá 
interdisciplinární vědeckou konferenci Činoherní studio, která se uskuteční 5. – 6. května 
2014, Ústí nad Labem, FUD UJEP, Pasteurova 9, aula č. 537, 4. patro. Organizační 
výbor: dr. Nitsche, dr. Kolář a Mgr. Fanta. 
 
bod 2. 

Doc. Hrubá  předložila senátorům Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 
2014. Tento materiál byl senátorům zaslán dne 5. 2. 2014 s žádostí o zaslání 
připomínek, zároveň byl zaslán i Vědecké radě FF UJEP. Připomínky ze strany doc. 
Cornejo (členky VR) a doc. Veselého byly do dokumentu zapracovány. Jednalo se o tyto 
připomínky: 



1) bod 2.1 - Podporovat realizaci bilaterální dohody o navazujícím magisterském 
studijním oboru Německá filologie v česko-německém kontextu / Interkulturní 
germanistika, ukončeném dvojitým diplomem (DOUBLE DEGREE) v rámci 
meziuniverzitní smlouvy o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi UJEP v Ústí 
nad Labem a Univerzitou Bayreuth. Bylo upřesněno: dle možností 

2)  bod 2.3 - počet studujících absolvující praxe za KGER byl snížen na 10 studentů 

3) bod 3.4 - do přehledu projektů byl doplněn projekt MŠMT 7  AMB13AT026 
"Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literaturen", rozpočet v tomto roce 30 
tis. Kč 

4) k připomínce doc. Holzera (člen VR) - FF dodržuje zákon a žádné studenty DSP nad 
rámec zákonem stanovené doby DSP nemá. 

Doc. Hrubá dále sdělila, že tento materiál byl vypracován v souladu s Aktualizací 
Dlouhodobého záměru UJEP na rok 2014. 

Usnesení 

AS UJEP v souladu s § 9 odst.1 i) zákona schvaluje Aktualizace Dlouhodobého záměru 
FF UJEP na rok 2014. 

 ( schvaluje 8,  neschvaluje 0, zdržuje se hlasování0) 
 

 
 
bod 3. 
AS FF UJEP byl předložen návrh dr. Kroupy, vedoucího KPF na jmenování nového člena 
Disciplinární komise FF UJEP. Katedra navrhuje do studentské komory Víta Najmana. 
 
Usnesení 
AS UJEP v souladu s § 27 odst.1 f) zákona schvaluje Víta Najmana členem disciplinární 
komise fakulty. 

 
    ( schvaluje 8,  neschvaluje 0, zdržuje se hlasován0) 

 
 

bod 4. 
 
Doc. Hrubá seznámila senátory s průběhem a výsledky ankety spokojenosti studentů 
s katedrálními studovnami fakulty – viz příloha. 
 
 
 
bod 5. 
 
Doc. Hrubá seznámila senátory s průběhem řešení projektu OP VaVpI -  Moderní 
vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP. 
- aktuálně jsou řešeny problémy s pozastavenými platbami, které se vážou k již 
schváleným monitorovacím zprávám, jedná se o snížení dotace na zpracování 
dokumentace pro výběr  zhotovitele stavby (o 5 612,16 Kč); tato skutečnost souvisí se 



změnou propočtu podílu  nezpůsobilých výdajů souvisejících s plochou bufetu, kterou 
projektový tým projednal s MŠMT již v roce 2012; 
- rektorovi byla k podpisu předložena žádost o podstatnou změnu, jejímž předmětem je  
dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nový vzor schválený MŠMT, a to včetně 
přílohy snižující sankce za nenaplnění monitorovacích indikátorů (z původních 0-100% 
na 0-4%) – jedná se o změnu doporučenou ze strany MŠMT, s jejím schválením by proto 
neměl být  problém; 
- doc. Hrubá spolu s Mgr. Šuchovou na MSMT projednaly záležitost příprav dvou 
podstatných změn, jejichž předložení bylo schváleno na zasedání kolegia rektora dne 6. 
1. (týká se počtu  MI + posun termínu o 2 měsíce ukončení projektu v oblasti některých 
klíčových aktivit) – na základě doporučení pracovnic MSMT se nyní pracuje na finalizaci 
návrhů; 
- projektový tým řeší s kvestorem odeslání výzvy firmě Gordion k uhrazení nezpůsobilých 
výdajů vzniklých v důsledku jejich administrace výběrového řízení na koordinátora BOZP 
– nezpůsobilé výdaje činí 66 700,80 Kč (zasláno na rektorát v srpnu); 
- projektový tým dále s kvestorem řeší finalizaci dopisu vyzývajícího firmu Metroprojekt  
k vyjádření se k chybám v projektové dokumentaci, na jejímž základě byl vysoutěžen  
zhotovitel stavby (zasláno na rektorát v srpnu) 
- bylo vyhlášeno VŘ na vnitřní vybavení budov – projektový tým vypracoval matici 
k postupu  v rámci průběhu VŘ a Mgr. Šuchová informovala o vyhlášení VŘ. Vzhledem 
k tomu, že jsou očekávány dodatečné dotazy uchazečů ve VŘ, realizační tým zpracoval 
matici na zodpovídání těchto dotazů, kterou rozešle všem relevantním osobám; 
 - těsně před vyhlášením je VŘ na výpočetní techniku. K tomuto bodu proběhla diskuse, 
v níž bylo vedoucímu KPF vysvětleno, že aktuálně vznesený požadavek na nákup 
notebooků místo  stolních počítačů je zcela mimo nastavený režim VŘ, připomenuto 
bylo, že požadavky z kateder na kancelářskou IT byly shromážděny před přípravou VŘ; 
- řešeny jsou TLZ – byly rozděleny do několika skupin a stanovena další strategie 
postupu; 
- doc. Hrubá seznámila přítomné se stížností tajemníka FUD ke změně stávajícího stavu  
západního vstupu do budovy "B"; 
- podána byla informace o návazných aktivitách v kampusu, zejm. postupujícím řešení při 
zprovoznění části ul. Mendělejevova, což bude podmínkou pro úspěšnou kolaudaci 
objektů F1 a F2; 
- proběhla povinná kontrola z SO Magistrátu města Ústí nad Labem na stavbě 
s pozitivním výsledkem  
- na závěr informovala doc. Hrubá o zahájení jednání o vyčlenění rezervy ve fondu FRIM 
na  rok 2014 pro pokrytí možných vícenákladů v rámci projektu s tím, že vyčleněná 
rezerva pro rok 2013 nebyla podstatným způsobem čerpána.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.                                      
Předseda AS FF UJEP 

 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Hana Krchovová 


