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Zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 22. 6. 2022 
 

Účastníci hlasování 

• Komora akademických pracovníků:  Mgr. Andrea Frydrychová 
PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
 

 
• Studentská komora:    Martin Brož 

Kryštof Fišer 
Mgr. Gabriela Šilhavá 

 

• Omluveni:     Bc. Ondřej Černý 
Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.   
 

• Hosté:     Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 
      Ing. Terezie Tahalová   

 
 

Program zasedání: 

1. Výroční zpráva o činnosti FF UJEP za rok 2021 

2. Výroční zpráva o hospodaření FF UJEP za rok 2021 

3. Rozpočet FF UJEP na rok 2022 

 

 

 

 

Bod 1 

Proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. představila přítomným 

senátorům Výroční zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2021. V rámci diskuse k výroční zprávě poukázal PhDr. Jan 

Šmíd, Ph.D., že název kapitoly Plán genderové rovnosti problematika sexuálního a genderově podmíněného 

obtěžování je přinejmenším nešťastný, když slučuje dvě různé problematiky, což může implikovat souvztažnost 

mezi genderovou (ne)rovností a obtěžováním. Navrhl, aby kapitola bylo rozdělena na dvě, s čímž jak ostatní 

senátoři a zpravodajka k danému bodu Dr. Musilová souhlasila. 

 

Usnesení 1 

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 2021 v předložené verzi.                                                                                                                                     

(ano – 7, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

 



2 

 

Bod 2 

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

UJEP za rok 2021.  

 

Usnesení 2 

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 2020 v předložené verzi. 

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

 

Bod 3 

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

rok 2022. Rozpočet s ohledem na pokles příjmů je schodkový. 

 

Usnesení 3 

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

UJEP na rok 2022 v předloženém znění. 

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Různé 

Na návrh senátora Martina Brože byla diskutována možnost parkování studentů v areálu univerzitního 

kampusu po instalaci závor u vjezdu do areálu. Podle zjištění z AS UJEP, kde se tato záležitost také probírala, 

nebylo doposud ze strany vedení UJEP rozhodnuto, v jakém režimu bude areál přístupný. AS FF prostřednictvím 

senátorů v AS UJEP bude prosazovat možnost parkování minimálně pro studenty kombinovaného studia, kteří 

mají výuku v době, kdy parkovací místa v areálu kampusu nejsou rozhodně vytížena. 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 


