
 

 

Zápis č. 6/2020 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 30. 9. 2020 
 

Přítomni:  

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

 

 Studentská komora:     Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Tomáš Švestka – zúčastnil se pouze bodu 3 a 4 

                                         Bc. Ondřej Černý 
                                                                                                                                                   

 Hosté:     prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Ing. Terezie Tahalová 

 

 Omluven:                                                                    Mgr. Michal Jirman 
                                               

                                                                                       

 

Program: 

1. Změna složení Disciplinární komise FF UEJP 

2. Žádosti o akreditaci SP: 

a. NMgr. Politologie 

b. NMgr. Studia člověka v posthumanitní situaci 

3. Návrhy projektů k TAČR: 

a. Participace občanů a výzvy občanského vzdělávání (dr. Havlínová) 

b. Historické krovy města Litoměřice (Mgr. Horák) 

c. Chytrá řešení pro komplexní regionální marketing „uhelných krajů“ se zaměřením na 

cestovní ruch (doc. Novotný) 

d. Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce 

(dr. Podroužek) 

e. Drobné památky jako nástroj edukace společnosti (dr. Šimková) 

f. Bronzové nádoby staršího pravěku v Čechách jako odraz technické dovednosti, 

společenské struktury i mobility soudobých komunit ve středoevropském prostoru (dr. 

Trefný) 

g. Udržitelný rozvoj historických měst v severozápadních Čechách prostřednictvím 

experimentálního výzkumu historických funkčních zón (dr. Zábranský) 

4. Studijní a zkušební řád UJEP a kontrola plagiátorství 

5. Různé 

 

 



 

Bod 1 

Na návrh prof. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D., děkanky FF UJEP, senát projednal seznam nominovaných členů 

Disciplinární komise FF UJEP.   

 

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 – 5, ne – 0, zdrželi se - 2) 

 

 

Bod 2 

Senát projednal předložené žádosti o akreditaci NMgr. SP Politologie a NMgr. SP Studia člověka 

v posthumanitní situaci, které byly představeny skrze průvodní dopis PhDr. Jiřího Koumara, Ph.D., proděkana FF 

UJEP, a také prostřednictvím Mgr. Jana Musila, Ph.D., zástupce vedoucí katedry politologie a filozofie. 

 

Usnesení 2a 

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

předložený akreditační spis NMgr. SP Politologie.                                                                                                                                      

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 0) 

Usnesení 2b 

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

předložený akreditační spis NMgr. SP Studia člověka v posthumanitní situaci.                                                                                                                                    

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

 

Bod 3 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., předseda AS FF UJEP, představil návrhy projektů předkládaných v rámci výzvy 

TAČR. Financování těchto projektů není ze strany agentury stoprocentní a je vyžadována spoluúčast žadatele. 

Maximální financování ze strany agentury je 80%. Z tohoto důvodu je nutný souhlas senátu s podáním těchto 

záměrů. Pro vysvětlení některých ekonomických parametrů výpočtu režijních nákladů projektů TAČR byla 

přizvána k jednání Ing. Terezie Tahalová, tajemnice fakulty. 

 

Usnesení 3a 

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

předloženém návrhu projektu Participace občanů a výzvy občanského vzdělávání.  

                                                                                                                                    (ano – 6, ne – 0, zdrželi se - 2) 

 

Usnesení 3b 

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

předloženém návrhu projektu Historické krovy města Litoměřice.                                                                                                                                    

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Usnesení 3c 

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

předloženém návrhu projektu Chytrá řešení pro komplexní regionální marketing „uhelných krajů“ se 

zaměřením na cestovní ruch.                                                                                                                                    

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 1) 

 

Usnesení 3d 



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

předloženém návrhu projektu Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské 

pískovce.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Usnesení 3e 

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

předloženém návrhu projektu Drobné památky jako nástroj edukace společnosti.                                                                                                                                      

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 1) 

 

Usnesení 3f 

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

předloženém návrhu projektu Bronzové nádoby staršího pravěku v Čechách jako odraz technické dovednosti, 

společenské struktury i mobility soudobých komunit ve středoevropském prostoru.                                                                                                                                    

(ano – 4, ne – 0, zdrželi se - 4) 

 

Usnesení 3g 

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

předloženém návrhu projektu Výzkum historických funkčních zón jako nástroj udržitelného rozvoje měst v 

severozápadních Čechách.                                                                                                                                    

(ano – 7, ne – 0, zdržel se - 1) 

 

 

Bod 4 

Mgr. Gabriela Šilhavá rozvedla diskuzi nad nedostatečnou definicí slova „plagiát“ v Disciplinárním řádu FF UJEP, 

Směrnici FF č. 46/2020: Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací, 

ani ve Studijním a zkušebním řádu UJEP. Členové AS FF UJEP se shodli na tom, že tuto debatu dokončí na 

příštím jednání za přítomnosti proděkana pro studium PhDr. Jiřího Koumara, Ph.D. 

 

 

Bod 5 

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. navrhla, aby se senát připravil na možnost využití online komunikace přes portál 

BigBlueButton. Přítomní s tímto opatřením souhlasili, avšak prozatím jako se záložní variantou pro případ, že 

nebude možné zasedání senátu realizovat běžným způsobem. 

Mgr. Jan Musil, Ph.D. se vrátil k hlasování o bodu 3f s připomínkou, že projekt dr. Trefného nenašel podporu 

členů AS FF.  

 

  

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 


