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Zápis o hlasování formou per rollam, 

z 15. – 22. 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 15. až 22. listopadu proběhlo s ohledem na časovou tíseň hlasování senátorů formou per rollam tedy 
korespondenčně srze email. 

Body k posouzení  

1. Podmínky přijímacího řízení na rok 2020-2021 

2. Schválení usnesení č. 4 z šestého zasedání AS FF 2019 z 25.9. vztahující se k bodu č. 4 

programu (Stanovisko k prohlášení AS FUD k instalaci prací akademického sochaře I. 

Záleského v prostorách kampusu) 

 

 

Bod 1 

Návrh zahrnuje, jak přehled programů a oborů, které bude na základě domluvy s jednotlivými katedrami fakulta 

otevírat v dalším akademickém roce, avšak i obecné informace o přijímacím řízení.  

 

Usnesení 1 

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

podmínky přijímacího řízení na rok 2020-2021. 

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 1) 

 

Bod 2 

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

 

Usnesení 2 

AS FF UJEP schválil usnesení č. 4 z šestého zasedání AS FF 2019 z 25.9. vztahující se k bodu č. 4 programu 

(Stanovisko k prohlášení AS FUD k instalaci prací akademického sochaře I. Záleského v prostorách kampusu) 

z v následujícím znění:  

Akademický senát FF plně podporuje iniciativu AS FUD, aniž by však jakýmkoli způsobem hodnotil jak kvality 

autora, tak vlastní dílo a jeho instalaci ve veřejném prostoru – areálu kampusu univerzity. Z hlediska autorství 

pouze vyjadřuje politování nad tím, že ve věci vytvoření uměleckého díla nebyli osloveni například absolventi či 
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akademičtí pracovníci uměleckých oborů rozvíjených na UJEP, protože, kdo jiný by měl nejlépe prezentovat 

univerzitu ve veřejném prostoru a podílet se na jeho formování než ti, kteří mají přímou pozitivní vazbu na 

univerzitu. Zároveň AS FF zdůrazňuje, že ačkoli ze strany zákonů ČR bylo zadání vytvoření tohoto díla jistě 

realizováno zcela v souladu s těmito normami, tak v rámci uměleckých oborů při zadávání takovéhoto díla je 

standardní dodržovat souběžně pravidla respektovaná odbornou komunitou. Tato pravidla pak směřují k větší 

otevřenosti vlastní soutěže, jejímu profesionálnímu vyhodnocení a tím i k vyšší umělecké kvalitě díla, a proto AS 

FF doporučuje pro příště tato pravidla respektovat. Samotnou instalaci bez ohledu na okolnosti výběru autora a 

vzniku díla však AS FF vnímá problematicky zejména s ohledem na neexistenci ucelené koncepce – studie –

rozvoje kampusu univerzity a postupů utváření zdejšího veřejného prostoru a jeho prvků fungujících v kontextu 

celku. Souběžně také AS FF poukazuje na nutnost konzultací takovýchto změn s komisí pro kampus AS UJEP. 

(ano – 8, ne – 0, zdržel se – 1) 

 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 

 


