
 

 

Zápis č. 1/2021 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 27. 1. 2021 
 

Přítomni:  

• Komora akademických pracovníků:                      Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
Mgr. Josef Märc 
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 
Mgr. Andrea Frydrychová 

 

• Studentská komora:     Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Tomáš Švestka 

                                         Bc. Ondřej Černý – online 
 

• Omluveni:                                                                   Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
Mgr. Michal Jirman 

 

• Hosté:     PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 
                                                   

                                               
                                                                                       

Program: 

1. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2021-2022 (vzdělávací programy) 

2. Postup přípravy podkladů pro volby do akademických komor AS UJEP a AS FF UJEP 

3. Různé 

 

 

 

Bod 1 

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D., proděkan pro studium, představil Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 

2021-2022 (vzdělávací programy).    

 

 

Usnesení 1 

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

Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2021-2022 (vzdělávací programy).                                                                                                                                     

 

(ano – 7, ne – 0, zdrželi se - 0) 

 

Bod 2 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., předseda AS FF UJEP, uvedl, že s ohledem na nejasnosti ve voličském seznamu při 

proběhlých doplňujících volbách do Akademické komory AS FF, do které mohou volit právě jen akademičtí 

pracovníci FF UJEP, je nutné tento seznam zpřesnit. Problém souvisí s různým pracovním zařazením 

jednotlivých pracovníků FF (akademičtí a výzkumní pracovníci). V §70, odst. 1, zákona o vysokých školách ve 

znění pozdějších předpisů je stanoveno, že akademickým pracovníkem je takový pracovník, který vykonává jak 



pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Dle stanoviska Zaměstnaneckého odboru UJEP je tedy nutné zohledňovat 

pouze pracovní zařazení vyplývající z pracovní smlouvy bez ohledu na to, zdali daný pracovník má či nemá např. 

další dohodu na jakoukoli činnost ve vztahu k UJEP.  

 

 

Usnesení 2 

Členové AS FF UJEP žádají tajemnici fakulty o vytvoření pravidelně aktualizovaného seznamu akademických 

pracovníků, kteří mají s fakultou pracovně-právní vztah uzavřený formou pracovní smlouvy s náplní jak 

pedagogické, tak tvůrčí činnosti. A jsou tak oprávněni volit do Akademických komor AS UJEP a AS FF UJEP.

                                                                                                                                     

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Bod 3 

Mgr. Gabriela Šilhavá požádala senátory o schválení účastnit se na jednáních AS FF UJEP v období 03/21–07/21 

z důvodu studijního pobytu ve Vídni distančně. Přítomní žádosti vyhověli.  

 

Přítomní dále diskutovali o navržené podobě přílohy č. 1 Příkazu 50/2020 Organizačního řádu - Organizační 

schéma FF UJEP. Shodli se, že přílohu je třeba ještě graficky upravit.   

 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 


