
 

 

Zápis č. 7/2013 z veřejného zasedání AS FF UJEP 
konaného dne 2. 10. 2013 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovníků:             Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.  
                                                                Mgr. Eva Krovová                                                               
                                                                      Mgr. Jan Charvát, Ph.D. 
                 Mgr. Jakub Pátek 
      Mgr. Stanislava Klečáková 
 

• Studentská komora:                         Tereza Dvořáková 
                Zdeněk Masojídek 
                Vít Najman 
                Dalibor Dvořák 
 

•  Hosté:               doc. Michaela Hrubá  
                 dr.  Hana Bergerová 
                 dr.  Daniel Kroupa 

                                                       

Program: 

1. Zahájení 
2. Podmínky přijímacího řízení na FF UJEP pro ak. rok 2014/15 
3. Průběh řešení projektu VaVpI 

 
 
bod 1.   
 
Předseda senátu přivítal přítomné, poděkoval jim za schválení návrhu složení volební 
komise a data konání voleb do AS UJEP formou per rollam ke dni 25.9. 2013. 
Složení volební komise: 
 Předseda: dr. des Miroslav Němec (KGER) 
 Členové: Bc. Tereza Peerová (KHI), Bc. Dalibor Dvořák (KPF) 
Termín voleb: středa 13. listopadu 2013, 9.00 – 14.00 hod. 
 
bod 2. 

Dr. Bergerová předložila senátorům 2. verzi Podmínek přijímacího řízení FF UJEP na 
akademický rok 2014/15 spolu s komentářem ke změnám, které byly v textu vyznačeny 
v korekčním režimu. 

AS FF UJEP na svém posledním zasedání doporučil snížit garantované počty 
přijímaných uchazečů u studijních oborů, kde je vyšší než 25. Tento požadavek byl 
zohledněn jen částečně, a to u dvou oborů KHI. Dr. Kroupa požádal prostřednictvím dr. 



Bergerové, proděkanky pro studium, aby byl zachován navrhovaný počet přijímaných 
studentů u SO ZHV – politologie, Politologie – Společenské vědy a Politická filozofie 
z důvodu velkého zájmu o tyto obory, dále kvůli monitorovacím indikátorům projektu 
VaVpI a také na základě zkušeností z minulých let. Katedra snížila odpovídajícím 
způsobem počty uchazečů u oborů, o které není tak velký zájem. 

Vzhledem k trvajícímu požadavku ze strany vedoucího KPF a ke snižujícímu se počtu 
financovaných studentů na FF UJEP byl k jednání přizván i dr. Kroupa, vedoucí KPF, aby 
znovu přehodnotil své výše uvedené rozhodnutí. Dr. Bergerová, proděkanka pro studium, 
upozornila dr. Kroupu, že dle analýzy posledních 4 let se katedra povětšinou nepřiblížila 
ke směrným číslům, které nadále požaduje (viz tabulka níže). V případě vyššího zájmu 
studentů o tyto obory je možné požádat děkana FF UJEP o výjimku. Po diskusi dr. 
Kroupa souhlasil se snížením počtu přijímaných studentů u bakalářských oborů ZHV - 
Politologie a Politologie + Společenské na 25. Pouze v případě Politické filozofie přítomní 
podpořili směrné číslo 35, protože se jedná o obor v ČR dosud jedinečný. 

K této problematice se písemně vyjádřila také doc. Hrubá, vedoucí KHI, která požádala o 
zachování směrného čísla 30 u kombinované formy bakalářského studia Historie. 
Důvodem je posílit obor, který jen nový a o který je zájem. 

       Počet zapsaných studentů na studijní obory se směrným číslem vyšším než 25 

Studijní obor Směrné 
číslo 

Zapsaní 
2010/11 

Zapsaní 
2011/12 

Zapsaní 
2012/13 

Zapsaní 
2013/14 

Bc. Historie (KS) 30 - - 25 39 
Bc. ZHV – politologie 30 28 19 27 15 
Bc. Politologie + SV 35 20 14 36 17 
Mgr. Polit. filozofie 35 19 25 32 28 

 

Dr. Bergerová dále upozornila senátory na  změnu provozního účtu univerzity, na který 
se hradí poplatky za přijímací řízení. Další změny se týkají zrušení platby v eurech a 
zrušení papírové přihlášky. 

( schvaluje- 9  neschvaluje- 0  zdržuje se hlasování- 0) 
 

bod 2. 
 
Doc. Hrubá seznámila senátory s průběhem řešení projektu VaVpI – viz příloha. 

 

Příloha 

Aktuální informace o projektu VaVpI 

 

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.                                                            
Předseda AS FF UJEP 

 
Zapsala: Bc. Hana Krchovová 


