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Zápis o hlasování formou per rollam, 

z 7. – 12. 11. 2019 
 

Účastníci hlasování 

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

 
• Studentská komora:     Mgr. Michal Jirman 

Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Tomáš Švestka 

                                                                                                                                                     
 
Ve dnech 7. až 12. listopadu proběhlo s ohledem na časovou tíseň hlasování senátorů formou per rollam tedy 
korespondenčně srze email. 

Body k posouzení  

1. Doplnění vědecké rady FF UJEP – prof. PhDr. Drahomírem Jančíkem, CSc. Schválení návrhu na 

jmenování členů Vědecké rady FF UJEP 

2. Realizace dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2020 

3. Návrhy projektů podávaných k TAČR 

 

 

 

 

 

Bod 1 

Na posledním zasedání děkanka FF avizovala doplnění vědecké rady o jednoho dalšího člena. Detailnější 

informace k jeho osobě - životopis apod. byly dostupné v přiloženém dokumentu emailu.    

 

Usnesení 1 

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

prof. Drahomíra Jančíka na jmenování členem VR FFUJEP v předložené podobě. 

 (ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0) 

Bod 2 

Jedná se o doplnění dlouhodobého záměru fakulty respektive jeho aktualizaci pro nadcházející rok 2020. 

 

Usnesení 2 

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

aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2020. 

(ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0) 
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Bod 3 

Jedné se o návrh čtyř projektů ucházejících se o podporu Technologické agentury ČR. 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. Návrhy se týkají 

těchto projektů:  

3a, Návrh TAČR, Participace občanů a výzvy občanského vzdělávání (Dr. Havlínová);  

3b, Návrh TAČR, Středoevropské migrační a integrační procesy v novověku a moderních dějinách ve 

vzdělávacím systému 21. století (prof. Hrubá); 

3c, Návrh TAČR, Drobné památky jako nástroj posilování vztahů lokálních komunit k prostředí pro život (Dr. 

Šimková); 

3d, Návrh TAČR, Historické funkční zóny jako nástroj udržitelné kvality života ve městech (Dr. Zábranský). 

 

Usnesení 3 

AS FF UJEP schválil podání návrhů projektů ucházejících se o podporu Technologické agentury ČR. 

(3a: ano – 8, ne – 0, zdržel se – 1;   

3b: ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0;  

3c: ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0;  

3d: ano – 8, ne – 0, zdržel se – 1) 

 

 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 

 


