
 

 

Zápis č. 7/2021 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 23. 6. 2021 
 

Přítomni:  

• Komora akademických pracovníků:                      Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
Mgr. Josef Märc 
Mgr. Andrea Frydrychová 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 

 

• Studentská komora:     Mgr. Gabriela Šilhavá - online 
Bc. Tomáš Švestka 
Mgr. Michal Jirman 

                                         Bc. Ondřej Černý  
 

• Hosté:     Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 
 
 

Program: 

1. Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

za rok 2020 

2. Změny ve složení Disciplinární komise FF UJEP  

 

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 2020. 

 

 

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 2020 v předložené verzi.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

 

 

Bod 2 

Na návrh prof. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D., děkanky FF UJEP, senát projednal doplnění disciplinární komise FF 

UJEP o akademického pracovníka nominovaného Katedrou politologie (Mgr. Jan Charvát, Ph.D., M.A.). Funkční 

období nově jmenovaného člena bude ode dne jmenování paní děkankou do 2. 10. 2022. 

 

Usnesení 2 

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

 

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 



Bod 3 – Různé 

Senátor Mgr. Michal Jirman navrhl diskusi o změně jednacího řádu AS FF s ohledem na přenos online jednání 

senátu a dále s ohledem na možnost účasti a hlasování jednotlivých senátorů.  

 

Usnesení 3 

AS FF UJEP se usnesl, že případná změna jednacího řádu je v tomto ohledu možná. O jejím znění bude 

rozhodnuto na příštím zasedání, a to zejména na základě stanoviska právního oddělení UJEP.  

 

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

 

Dále senátor Bc. Ondřej Černý tlumočil požadavek jednoho ze studentů FF UJEP týkající se trvalejšího využívání 

nástrojů pro online (BigBlueButton) a distanční (záznam přednášek) výuku zde na FF. V následné diskusi bylo 

konstatováno, že některé nástroje pro online výuku by bylo dobré nadále užívat, na druhou stranu je však 

nutné zohledňovat podmínky pro prezenční výuku vycházející z vysokoškolského zákona a pokynů Národního 

akreditačního úřadu. Každopádně kompetence rozhodovat o trvalejším využívání těchto nástrojů je primárně 

na jednotlivých katedrách a vyučujících FF. 

   

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 


