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Zápis č. 6/2019 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 25. 09. 2019 
 

Přítomni:  

 Komora akademických pracovníků:                   Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.  
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
Mgr. Jan Musil, Ph.D. 

 

 Studentská komora:     Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Tomáš Švestka 

                                         Mgr. Michal Jirman 
                                                                                                                                                     

 Hosté:     prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 
Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
Ing. Terezie Tahalová 
 

 Omluveni:                                                                   Mgr. Josef Märc 
                                                                                              Ondřej Černý 

 
 

Program: 

1. Schválení návrhu na jmenování proděkanů FF UEJP 

2. Schválení návrhu na jmenování členů Vědecké rady FF UJEP 

3. Vyhlášení voleb do AS UJEP 

4. Stanovisko k prohlášení AS FUD k instalaci prací akademického sochaře I. Záleského 

v prostorách kampusu 

5. Diskuse nad Směrnicí č. 38/2016 – Pokyny pro zadávání, vypracování a odevzdání 

bakalářských a diplomových prací 

6. Stravovací zařízení v prostorách FF a jeho provoz 

 

 

 

Dr. Zábranský, předseda senátu, přivítal přítomné a konstatoval, že senátoři jsou v usnášeníschopném počtu. 

 

 

 

Bod 1 

Paní děkanka prof. Hrubá představila přítomným senátorům kandidáty na jmenování proděkany FF UJEP ve 

funkčním období do 31. 8. 2023. 
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Usnesení 1 

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

návrh na jmenování proděkanů FF UJEP.                                                                                                                                     

(ano – 7, ne – 0, zdržel se – 0) 

Bod 2 

Paní děkanka prof. Hrubá představila přítomným senátorům kandidáty na jmenování členy vědecké rady FF 

UJEP pro období do 31. 8. 2023. Zároveň avizovala, že poslední neobsazené místo v jednadvacetičlenné radě 

bude obsazeno dodatečně. 

 

Usnesení 2 

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

jmenování členy VR FFUJEP v předložené podobě. 

(ano – 5, ne – 1, zdržel se – 1) 

 

Bod 3 

Předseda senátu Dr. Zábranský po dohodě se všemi přítomnými senátory vyhlásil volby do AS UJEP. 

 

Usnesení 3 

AS FF UJEP schválil předsedkyni volební komise Mgr. Šilhavou a dle zákona o vysokých školách ve znění 

pozdějších předpisů a Volebního řádu AS UJEP stanovil termín voleb do obou komor AS UJEP pro funkční 

období 1. ledna 2020 – 31. prosince 2022. Volby proběhnou ve foyer FF a to ve dnech 18., 20. a 22. 11. 2019 

vždy od 9.00 do 15.00. S ohledem na třídenní konání voleb budou osloveny jednotlivé katedry FF, aby 

nominovaly vždy další dva členy komise. Rozšířená verze s podrobnostmi daného usnesení bude přílohou 

tohoto zápisu. 

        (ano – 7, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

Bod 4 

V souvislosti s instalací akademického sochaře Ivana Záleského na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem a iniciativou a prohlášením AS FUD byla projednána možnost podpora této iniciativy ze strany AS FF, 

a to s následujícími závěry. 

 

Usnesení 4  

Akademický senát FF plně podporuje iniciativu AS FUD, aniž by však jakýmkoli způsobem hodnotil jak kvality 

autora, tak vlastní dílo a jeho instalaci ve veřejném prostoru – areálu kampusu univerzity. Z hlediska autorství 

pouze vyjadřuje politování nad tím, že ve věci vytvoření uměleckého díla nebyli osloveni například absolventi či 

akademičtí pracovníci uměleckých oborů rozvíjených na UJEP, protože, kdo jiný by měl nejlépe prezentovat 

univerzitu ve veřejném prostoru a podílet se na jeho formování než ti, kteří mají přímou pozitivní vazbu na 

univerzitu. Zároveň AS FF zdůrazňuje, že ačkoli ze strany zákonů ČR bylo zadání vytvoření tohoto díla jistě 

realizováno zcela v souladu s těmito normami, tak v rámci uměleckých oborů při zadávání takovéhoto díla je 

standardní dodržovat souběžně pravidla respektovaná odbornou komunitou. Tato pravidla pak směřují k větší 

otevřenosti vlastní soutěže, jejímu profesionálnímu vyhodnocení a tím i k vyšší umělecké kvalitě díla, a proto AS 

FF doporučuje pro příště tato pravidla respektovat. Samotnou instalaci bez ohledu na okolnosti výběru autora a 

vzniku díla však AS FF vnímá problematicky zejména s ohledem na neexistenci ucelené koncepce – studie –

rozvoje kampusu univerzity a postupů utváření zdejšího veřejného prostoru a jeho prvků fungujících v kontextu 

celku. Souběžně také AS FF poukazuje na nutnost konzultací takovýchto změn s komisí pro kampus AS UJEP. 

(doslovné znění usnesení hlasováno dodatečně per rollam: ano – 8, ne – X, zdržel se – 1) 
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Bod 5 

Na základě návrhu Dr. Musila byla projednána stávající podoba Směrnice č. 38/2016 – Pokyny pro zadávání, 

vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací, přičemž na základě diskuse senátorů a hostů 

bylo konstatováno, že její podoba odpovídá současné normě UJEP a prozatím se nebude měnit. 

 

Bod 6 

Tajemnice FF Ing. Tahalová představila změny v provozování fakultního Buffetu, které proběhly v souvislosti 

s výměnou jeho provozovatele. Ten bude mít nyní přívětivější otevírací dobu pro studenty kombinovaného 

studia, nabídku i ceny. 

 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 

 


