
 

 

Zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
 konaného dne 15. 11. 2017 

 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovník ů:                   Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
       Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 

Mgr. Josef Märc 
Mgr. Eva Krovová 

 
• Studentská komora:     Bc. Radek Rákos 

Bc. Jiří Myroniuk  
Bc. Michal Jirman 
Mgr. Jan Grisa 

 
• Omluveni:       

• PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 
•  
 

                                                                                                   
Hosté:        doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
       doc. Hana Bergerová, Dr. 
        
        

 

Program: 

1. Schválení žádosti o nákup služebního vozu FF 
2. Schválení směrnice pro PŘESTUPY 
3. PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU přijímací řízení 2018/2019 
4. Akreditace 
5. Schválení doplněného STATUTU 
6. Schválení dofinancování projektu  
7. Různé 

 
 
Bod 1 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., předseda senátu přivítal přítomné, konstatoval, že senát je 
v usnášeníschopném počtu.  
 
Dále požádal Tahalovou, aby přítomným okomentovala žádost o nákup nového služebního vozu. 
Stávající vůz bude následující rok jezdit pro Centrum dokumentace.  
 
Usnesení 
AS FF UJEP schválil dle §27 odst. 1, písm. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů žádost o nákup nového vozu.      (ano – 8  ne – 0  zdržel se 0) 
 
 



Bod 2 
Doc. Bergerová předložila senátorům ke schválení upravenou směrnici ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO 

PŘIJETÍ KE STUDIU BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU. Mgr. Märc vznesl 

připomínku k  čl. 3. bod 3. a čl. 3. bod 5b, které určovaly minimální počet kreditů nutných pro přijetí 

do druhého ročníků na základě směrnice. V následné diskusi se přítomní senátoři shodli na 

zapracování následujících připomínek: 

čl. 3 – 45 kreditů 

čl. 5b – 45 kreditů 

 

Usnesení 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů směrnici ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO 

STUDIJNÍHO PROGRAMU.          (  ano – 8  ne – 0  zdržel se) 

 
Bod 3 
Doc. Bergerová předložila senátorům ke schválení PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU přijímací řízení 
2018/2019. Přítomné upozornila na jednu změnu oproti let minulým. Pro doktorské studium není nutné 
absolvovat předchozí studium v oboru. 
 
Usnesení 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU přijímací řízení 2018/2019     ( ano – 8  ne – 0  zdržel se) 
 
Bod 4 
Doc. Bergerová předložila senátorům připravované záměry akreditace studijních oborů:  

• Institucionální akreditace OV Historické v ědy  
• Bakalářský SP Archivnictví a spisová služba 
• Navazující magisterský SP Interkulturní germanistika v česko-n ěmeckém kontextu 
• Navazující magisterský SP Filozofie 

 
Senátoři vzali na vědomí, že se výše zmíněné materiály budou předkládat k akreditaci. 
 
Bod 5 
Senátorům byl předložena aktualizovaná verze STATUTU FF. Byly zapracovány připomínky 
prorektorky Chvátalové, které se týkaly zahrnutí institucionální akreditace do STATUSU FF.   
 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů STATUT FF           ( ano – 8  ne – 0  zdržel se) 
 
Bod 6 
Doc. Hrubá představila senátorům žádost o dofinancování projektu: Společné dějiny – fenomén 
luterské šlechty a jeho dědictví na Děčínsku a Ústecku. 
Trvání projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 
Rozpočet projektu: 15.000 € (12.000 € od SAB, 3.000 € vlastní prostředky – ty jsou kryté paušálem 
personálních a administrativních výdajů, které tvoří 20% z výdajů na služby a není nutné je jakkoliv 
vykazovat) 
Projektoví partneři: Lead Partner – FF UJEP; PP1 – Zámek Děčín; PP2 – Severočeská galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích; PP3 – Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH, Abteilung 
Stadtmuseum; NPÚ, ú.o.p Ústí nad Labem a Muzeum Ústí nad Labem  
Cílem projektu je prostřednictvím výstavy upozornit na tento významný fenomén spojený s 
přeshraničním prostorem česko-saské hranice v oblasti Labe. 



 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů žádost o dofinancování projektu: Společné dějiny – fenomén luterské šlechty a jeho dědictví 
na Děčínsku a Ústecku.           ( ano – 8  ne – 0  zdržel se) 

 
Různé 

• Mgr. Krovová požádala o úpravu směrnice sazeb za mimořádná stipendia, ve které má dojít 
k navýšení odměny za specifikovanou činnost. 

• Doc. Veselý upozornil na veřejné vystupování studentky UEJP T. Hýťhové, poslankyně PČR 
za SPD, související s xenofobními a rasistickými výroky na sociálních sítích. V následné 
diskusi se senátoři shodli na vyvěšení stanoviska AS FF na webu fakulty, jež je součástí 
zápisu 

 
 
 
 

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



Příloha 1) 

Akademický senát Filozofické fakulty UJEP společně s vedením fakulty odsuzují výroky studentky 
UJEP a poslankyně Parlamentu České republiky Terezy Hyťhové v reakcích na fotografii žáků první 
třídy ZŠ Plynárenská v Teplicích. 
Považujeme za nepřípustné, aby členka akademické obce UJEP a posluchačka studijního oboru 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika nacházela pochopení pro otevřeně 
xenofobní a rasistické útoky vedené proti žákům první třídy a jejich učitelům. 

 

 


