
 

 

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 4. 6. 2014 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovníků:             Mgr. Eva Krovová                                                                                                     
       
                 Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
      Mgr. Stanislava Klečáková 
 

• Studentská komora:           Zdeněk Masojídek 
                Vít Najman 
                 
 

 Hosté:      Ing. Terezie Tahalová 
 
 

 Omluveni:               Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
       Mgr. Jan Charvát, Ph.D. 

      Dalibor Dvořák                                           
      Tereza Peerová 

 

Program: 

1. Schválení podmínek 2. PŘ na rok 2014/15 
2. Výroční zpráva o hospodaření FF UJEP za rok 2013 
3. Výroční zpráva o činnosti FF UJEP za rok 2013 
4. Rozpočet FF UJEP na rok 2014 
5. Složení  disciplinární komise fakulty 

 
 

bod 1 
1. Dr. Pátek poděkoval senátorům za schválení podmínek 2. kola PŘ na rok 2014/15 per 
rollam ke dne 16. 4. 2014. 
 
bod 2 

2. Ing. Terezie Tahalová, tajemnice fakulty předložila senátorům ke schválení Výroční zprávu 
o hospodaření za rok 2013. Jednotlivé katedry a ústav čerpaly rozpočet na rok 2013 velmi 
ukázněně. Reálně se fakulta na konci roku pohybovala na hranici ztráty ve výši 100 tis. Kč. 
Díky přerozdělení vyčleněných prostředků a dotace v částce 629 tis. Kč skončilo hospodaření 
v kladných číslech. Úspora ve výši Kč 529,5 tis. tak byla převedena do Fondu provozních 
prostředků. 

 
 



 

Usnesení 
AS UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona schválil Výroční zprávu o hospodaření 
FF UJEP za rok 2013                       ( schvaluje 5,  neschvaluje 0, zdržuje se hlasování 0) 

 

bod 3  

3. Ing. Terezie Tahalová, tajemnice fakulty předložila senátorům ke schválení Výroční 
zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2014.  Výroční zpráva o činnosti naší fakulty byla jako 
každoročně sestavena podle závazné struktury. V uplynulých dnech byla dána k 
připomínkování členům VR FF. Byly vzneseny  následující připomínky:  

s. 5 – připomínka k opravě : adresy FF z České ml. na Pasteurovu – není relevantní, 
v roce 2013, stále fakulta sídlila na staré adrese 

s. 10 - 7105T066 Německá studia ve středoevropském kontextu (doc. Kaiserová 
upozornila, že studia již skončila – není zcela tak, stále je obor akreditován, jen není 
otevírán s ohledem na opakovaný nezájem uchazečů, podobný profil studenta má 
studium KGER Interkulturní germanistika, proto je zmíněný obor USGS utlumen a již 
nebylo žádáno o jeho akreditaci, nicméně v uplynulém roce, k němuž se vztahuje VZ byl 
řádně akreditován). 

s. 10 - 3.2  připomínka doc. Sulitkové: Jak se odráží studium a absolutorium 
archivnictví na magisterském stupni, je to zahrnuto v rámci JoHi? Jelikož každým rokem 
ukončuje tuto specializace několik studentů-magistrů vykonáním samostatné SZZ, 
domnívám se, že by tato specializace měla někde být explicite připomenuta – tabulka je 
sestavena podle oficiálních názvů SP, nezahrnuje specializace jednotlivých SP ani 
oborů, navíc se tabulka 3.2 týká oborů v cizím jazyce – připomínka je tedy nerelevantní, 
nemůže být zohledněna. 

s. 21 - 7.2 KVALIFIAKČNÍ (překlep) – bude odstraněno 

s. 30 – do textu ke katedře historie bude na základě podnětu doc. Sulitkové 
doplněno: Pokračováno bylo ve spolupráci Policejní akademií v Bukurešti a její 
specializovanou Fakultou archivních věd, která trvá již několik let. 

s. 33 - 13.1 -    Austrian Studies Assi/ociation – bude odstraněno;  spolek Icarus je 
připomenut dvakrát (druhá citace - s skcentem na digitalizaci...) je vhodnější, čili 
ponechat jen tu –  první citace bude odstraněna 

s. 34 - 14.3 chyba v částce u projektu Průniky a pohyby – správně 50 tis. – bude 
opraveno  

Text, bude tedy upraven ještě na základě vypořádání výše zmíněných připomínek. 

 



Usnesení 
AS UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona schválil Výroční zprávu o činnosti FF 
UJEP za rok 2013 po zapracování připomínek.       

                     ( schvaluje 5,  neschvaluje 0, zdržuje se hlasování 0) 

 

bod 4 

Ing. Terezie Tahalová seznámila senátory s rozpočtem fakulty na rok 2014.  

Usnesení 
AS UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona schválil rozpočet  FF UJEP na rok 
2014.                        ( schvaluje 5,  neschvaluje 0, zdržuje se hlasování 0) 

 
 
 

bod 5 
 
Senátoři obdrželi návrh složení disciplinární komise fakulty v tomto znění: 
 
Za katedru germanistiky 
Mgr. Jarmila Jehličková 
Kateřina Hájková  (Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu, 1. 
ročník NMgr. studia) 
 
 
Za katedru historie 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
Lukáš Sláma (jednooborová historie, 2. ročník Bc. studia) 
 
 
Za katedru politologie a filozofie 
Mgr. Hynka Tippelta, Ph.D. 
Vít Najman (Politická filozofie, 2. ročník NMgr. studia) 
 
 
Vzhledem k nízkému počtu přítomných  senátorů a také z důvodu nominace dvou členů 
senátu do disciplinární komise, rozhodli přítomní schválit návrh na složení disciplinární 
komise per rollam. 
 
 
 

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Hana Krchovová 


