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Zápis č. 10/2021 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

 konaného dne 13. 10. 2021 
 

Přítomni:  

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

 

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

 

• Hosté:     Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. – online 
 
 

Program: 

1. Změna organizačního řádu FF UJEP – vznik Centra oborových didaktik a pedagogických praxí FF 

2. Žádost o akreditaci Archivní a spisová služba v prezenční formě, jednooborové i sdružené studium 

(bakalářský studijní program) – garant programu Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 

3. Různé – uvolnění senátorského místa ve studentské komoře AS FF a jeho případné obsazení 

 

 

Bod 1 

Dr. Stanislava Musilová, proděkanka FF UJEP, uvedla návrh na vytvoření nového pracoviště Centra oborových 

didaktik a pedagogických praxí FF. Zároveň okomentovala aktualizaci Organizačního řádu FF UJEP. 

 

Usnesení 1a 

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

předloženém návrhu na zřízení nového pracoviště – Centra oborových didaktik a pedagogických praxí FF.                                                                                                                                    

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

Usnesení 1b 

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

aktualizovaný Organizační řád.                                                                                                                                     

(ano – 8, ne – 0, zdržel se - 0) 

 

 

Bod 2 

Senát projednal předloženou žádost o akreditaci Archivní a spisová služba v prezenční formě, jednooborové i 

sdružené studium, která byla představena garantem programu Dr. Veličkou. 
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Usnesení 2 

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

předložený akreditační spis Bc. SP Archivní a spisová služba.                                                                                                                                      

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 0) 

 

 

Bod 3 

Na základě sdělení senátora Bc. Tomáše Švestky ze studentské komory, že v zimním semestru tohoto 

akademického roku bude končit své studium a tudíž jeho členství v AS FF UJEP zanikne (dle Volebního řádu FF 

UJEP, čl. 1, odst. 7, písm. b), projednal senát možná řešení situace. Z voleb do AS FF v roce 2019 vzešli i dva 

náhradníci do studentské komory – Jiří Čečrle a Denisa Kubíková. Druhá jmenovaná studium již ukončila. První 

náhradník student Čečrle však bude v tomto semestru končit studium také a je velmi nepravděpodobné, že by 

uvolněné místo obsadil. S ohledem na to, že do funkčního období senátu zbývá méně než devět měsíců, 

projednal senát možnost dané místo skrze případné doplňující volby již neobsazovat, jak umožňuje ustanovení 

ve Volebním řádu FF UJEP, čl. 4, odst. 2. Definitivní usnesení přijme senát, až daná situace nastane.  

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 


