
 

 

Zápis č. 5/2020 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 17. 6. 2020 
 

Přítomni:  

 Komora akademických pracovníků:                      Mgr. Jan Musil, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
Mgr. Josef Märc 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. – zúčastnil se pouze bodu č. 3 
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 

 

 Studentská komora:     Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Tomáš Švestka 

                                         Bc. Ondřej Černý 
Mgr. Michal Jirman 

                                                                                                                                                     

 Hosté:     prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 
                                                                                      prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
                                                                                      doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D. 

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. 
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 
Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D. 
Ing. Terezie Tahalová 

 
 
      

Program: 

1. Změna složení Vědecké rady FF UJEP  

2. Změny na postu proděkanů FF UJEP  

3. Změna Organizačního řádu FF UJEP 

4. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření FF UJEP za rok 2019 

5. Rozpočet FF UJEP na rok 2020 

6. Žádosti o akreditaci studijních programů:  

a) Historie pro vzdělávání Bc.  

b) Německý jazyk a literatura pro vzdělávání Bc. 

c) Společenské vědy pro vzdělávání Bc. 

d) Učitelství historie pro střední školy NMgr. 

e) Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy NMgr. 

f) Učitelství společenských věd pro střední školy NMgr. 

7. Různé 

 

 

 



Bod 1 

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, okomentovala návrh na změnu složení Vědecké rady FF UJEP. 

Místo Mgr. Davida Tomíčka, Ph.D. převezme od akademického roku 2020/2021 Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.  

 

Usnesení 1 

AS FF UJEP dává souhlas dle §27 odst. 1, písm. f zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů s  

předloženým návrhem.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Bod 2 

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, okomentovala návrh na změnu na postu proděkanů – odvolání 

Mgr. Davida Tomíčka, Ph.D. s ohledem na jeho plánované zahájení habilitačního řízení a jmenování k 1. 7. 2020 

dvou proděkanů na reorganizované proděkanáty Mgr. Pavla Maškarince, Ph.D. a Mgr. Stanislavy Musilové, 

Ph.D. 

 

Usnesení 2 

AS FF UJEP vyjadřuje souhlas dle §27 odst. 2, písm. b zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů s  

předloženým návrhem.                                                                                                                                    

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 1) 

 

Bod 3 

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, uvedla návrh inovovaného Organizačního řádu FF UJEP 

spočívající jednak ve vytvoření nové katedry – Katedry archivnictví a pomocných věd historických, tak 

v přerozdělení resortů jednotlivých proděkanů. Následně proděkan pro rozvoj Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 

doplnil plánované změny komentáři týkajícími se zejména technických parametrů předloženého dokumentu. 

V rámci dalšího projednávání bylo diskutováno jak okolnosti přípravy vzniku nového pracoviště – katedry, tak i 

následný plánovaný rozvoj fakulty v podobě vzniku dalších pracovišť.  

 

Usnesení 3a 

AS FF UJEP rozhoduje kladně dle §27 odst. 1, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů o 

předloženém návrhu na zřízení nového pracoviště – Katedry archivnictví a pomocných věd historických.                                                                                                                                     

 

(ano – 9, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Usnesení 3b 

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

návrh nového Organizačního řádu.                                                                                                                                     

(ano – 9, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Bod 4 

Proděkan pro rozvoj Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. představil přítomným senátorům Výroční zprávu o činnosti 

FF UJEP za rok 2019. 

 

 

Usnesení 4a 

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

zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2019 v předložené verzi.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 



Tajemnice fakulty Ing. Terezie Tahalová představila přítomným senátorům Výroční zprávu o hospodaření FF 

UJEP za rok 2019.  

 

Usnesení 4b 

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

zprávu o hospodaření FF UJEP za rok 2019 v předložené verzi. 

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

Bod 5 

Tajemnice fakulty Ing. Terezie Tahalová představila přítomným senátorům Rozpočet Filozofické fakulty UJEP na 

rok 2020.  

 

Usnesení 5 

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

UJEP na rok 2020 v předložené verzi. 

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Bod 6 

Proděkan pro studium PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. nejdříve uvedl okolnosti přípravy realizace akreditačních spisů 

programů zaměřených na vzdělávání budoucích učitelů, poté připojili krátký komentář i jednotliví garanti 

programů. 

Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., garant Bc. SP Historie pro vzdělávání, představil přítomným senátorům 

akreditační spis výše jmenovaného studijního programu. 

 

Usnesení 6a 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., garantka Bc. SP Německý jazyk a literatura pro vzdělávání, představila přítomným 

senátorům akreditační spis výše jmenovaného studijního programu. 

 

Usnesení 6b 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D., garant Bc. SP Společenské vědy pro vzdělávání, představil přítomným senátorům 

akreditační spis výše jmenovaného studijního programu. 

 

Usnesení 6c 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., garant NMgr. SP Učitelství historie pro střední školy, představil přítomným 

senátorům akreditační spis výše jmenovaného studijního programu. 

 

Usnesení 6d 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis.                                                                                                                                     



(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr. garantka Nmgr. SP Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 

představila prostřednictvím PhDr. Jiřího Koumara, Ph.D. přítomným senátorům akreditační spis výše 

jmenovaného studijního programu. 

 

Usnesení 6e 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

Doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D., garant NMgr. SP Učitelství společenských věd pro střední školy, představil 

přítomným senátorům akreditační spis výše jmenovaného studijního programu. 

 

Usnesení 6f 

AS FF UJEP projednal dle §27 odst. 2, písm. a zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 

předložený akreditační spis.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Bod 7 

Bc. Tomáš Švestka se dotázal na existenci indexů na FF. Paní děkanka odpověděla, že povinnost studenta mít 

index je definitivně zrušena. 

Mgr. Michal Jirman oznámil, že od konce října 2020 odjíždí v rámci programu Erasmus+ na Univerzitu 

v Bambergu. Dotázal se předsedy AS, jak dále postupovat s ohledem na své členství. Dr. Zábranský mu 

odpověděl, že je na jeho zvážení, zda bude dlouhodobě omluven, či se svého postu vzdá. 

  

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 


