
 

 

Zápis č. 3/2017 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
 konaného dne 19. 9. 2017 

 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovník ů:                   Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
      PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 

Mgr. Eva Krovová 
 
• Studentská komora:     Bc. Radek Rákos 

Bc. Jiří Myroniuk  
Bc. Michal Jirman 

 
• Omluveni:      Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 

Mgr. Josef Märc 
Mgr. Jan Grisa 

 
                                                                                                   

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

 

Program: 

1. Usnesení k hlasování per rollam 
2. Schválení vnitřních předpisů fakulty 
3. Schválení Organizačního řádu FF UJEP 
4. Dotazníkové šetření 
5. Různé 

 
 
Bod 1 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., předseda senátu přivítal přítomné, konstatoval, že senát je 
v usnášeníschopném počtu.  
 
Dále poděkoval senátorům za schválení rozpočtové změny týkající se převodu částky ve výši 68.130,- 
Kč ve prospěch PF za provoz studijního oddělení. Hlasování se uskutečnilo ke dni 9. 6. 2017. 
 
Usnesení 
AS FF UJEP schválil dle §27 odst. 1, písm. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů rozpočtovou změnu.             (5 ano – 0  ne – 0  nehlasoval 4) 
 
Bod 2 
Doc. Hrubá, děkanka FF UJEP předložila senátorům inovované vnitřní předpisy fakulty: 
Statut FF UJEP, Jednací řád VR FF UJEP, Jednací řád AS FF UJEP a Volební řád FF UJEP, dále 
Disciplinární řád FF UJEP. Tyto předpisy byly uveřejněny na webové stránce AS FF UJEP. 
Senátoři měli možnost se s těmito předpisy seznámit s dostatečným předstihem, kdy byli požádáni o  



připomínky. Ty byly spíše formálního charakteru. Připomínku k Volebnímu řádu AS FF UJEP vznesl 
dr. Koumar (čl. 2 odst. 5). Požádal, aby byla prodiskutována forma ustanovení předsedy volební 
komise prostřednictvím „losování“ Navrhuje stanovení předsedy volební komise formou „volby“. Tato 
otázka byla konzultována s právním oddělením UJEP. Mgr. Eva Chvátalová, právnička UJEP sdělila, 
že nic nebrání tomu, aby v tomto případě místo losu byl předseda stanoven volbu. Upozornila jen na 
možnost patové situace z důvodu sudého počtu členů komise. 
Senátoři v rámci jednání dospěli k tomuto rozhodnutí: předseda bude stanoven volbou. 
 
Dotaz doc. Veselého ze dne 20. 6. 2017, zda se předpokládá nějaký odkaz v Disciplinárním řádu na 
etický kodex, bylo doc. Bergerovou sděleno, že Disciplinární řád fakulty vychází z řádu univerzitního, 
kde o etickém kodexu není zmínka. 
 
Nové připomínky a způsob jejich zapracování: 
úprava Statut FF UJEP: příloha 1) Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem 
   bod 3. Návrh kandidáta na jmenování děkanem může ve stanovené lhůtě 

podat kterýkoli člen akademické obce k rukám předsedy akademického senátu Návrh musí být podán 

písemně a obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou. Od uplynutí lhůty pro 

podání kandidátních návrhů je volební komise povinna do 3 pracovních dnů písemně potvrdit 

kandidátu jeho zařazení na kandidátní listinu. Kandidátní listina je zveřejněna do 7 kalendářních dnů 

po uplynutí lhůty pro podávání návrhů na kandidáty ve veřejné části webových stránek FF a na 

veřejném místě ve vyhrazeném prostoru fakulty. 

 

Usnesení 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Statut FF UJEP      (  ano – 6  ne – 0  zdržel se) 
 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b  zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Jednací řád VR FF UJEP     (  ano – 6  ne – 0  zdržel se) 
 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Jednací řád AS FF UJEP     (  ano – 6  ne – 0  zdržel se) 
 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Volební řád FF UJEP      (  ano – 6  ne – 0  zdržel se) 
 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Disciplinární řád FF UJEP     (  ano – 6  ne – 0  zdržel se) 
 
 
Bod 3 
Senátoři se v rámci jednání seznámili se zněním Organizačního řádu FF UJEP, neboť do struktury 
katedry germanistiky bylo začleněno Centrum pro podporou výuky německého jazyka a interkulturního 
vzdělávání. 
AS FF UJEP vznesl nové připomínky a úpravy k Organizačnímu řádu FF UJEP: 
• čl. 4, doplnění o vedoucí oddělení pro vědu 

• čl. 12 č. 2c) zadávání výstupů studia do systému STAG je zrušen 

• č. 16 písm. h) vydávání indexů (výkazů o studiu), potvrzení o studiu a o ukončení studia, 

• č. 17 písm. g) zpracovává podklady pro jednání Vědecké rady fakulty FF  

h) zpracovává podklady pro doktorské studium a Oborové rady FF UJEP  



• Doc. Hrubá informovala přítomné, že z důvodu zachování genderové vyrovnanosti bude ve všech 

oficiálních dokumentech uvedeno: Generické maskulinum je v textu dokumentu použito pouze 

z důvodu zjednodušení a plynulosti textu, neznamená genderovou nerovnost. 

 
Bod 4 
Dr. Pátek se vrátil k otázce provozu Buffetu v budově FF UJEP. Navrhl zrealizovat dotazníkové šetření 
spokojenosti zaměstnanců a studentů fakulty s provozováním Buffetu společností Fokus Labem na 
webových stránkách FF UJEP. Dle výsledků bude vybírán nový provozovatel pro akademický rok 
2018/2019. 
Podoba dotazníku: 

1) Jste spokojen/a s nabídkou potravin a nápojů v bufetu? ano/ne 
2) Vyhovuje Vám otevírací doba bufetu? ano/ne 
3) Vyhovuje Vám cenová politika bufetu? ano/ne 
4) Využíváte služeb bufetu pravidelně? ano/ne 
  

 
Různé 

• Dr. Pátek otevřel diskusi k připravované akci Týden pro vzdělanost, kterou chce Česká konference 
rektorů reagovat na vývoj jednání o financování vysokých škol pro rok 2018. Členové senátu se 
usnesli, že počkají na výsledky jednání vlády dne 24. 9. a následnou reakci ČRK VŠ. V závislosti na 
výsledku jednání budou operativně domluveny následné kroky, o nichž AS FF UJEP informuje členy 
akademické obce. 
 

• Předseda AS FF UJEP svolává na 15. 11. 2017 od 15:00 slavnostní shromáždění akademické obce. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
předseda AS FF UJEP 


