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Zápis o hlasování formou per rollam, 

z 11. – 20. 3. 2020 
 

Účastníci hlasování 

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

 
• Studentská komora:     Ondřej Černý 

Mgr. Michal Jirman 
Mgr. Gabriela Šilhavá 
Bc. Tomáš Švestka 

                                                                                                                                                     
 
 
Ve dnech 11. až 20. března 2020 proběhly s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace a příkaz rektora 
č.1/2020 online diskuse a hlasování senátorů formou per rollam tedy korespondenčně skrze email. 

 

Body k posouzení  

1. Žádost o akreditaci studijních programů Historie Bc.; Kulturní historie Bc. a Historie NMgr. 

2. Doplnění Disciplinární komise FF UJEP studentem Aloisem Nedvědem 

 

 

Bod 1 

Návrh zahrnuje dva bakalářské (1a. Historie Bc.; 1b. Kulturní historie Bc.) a jeden navazující magisterský (1c. 

Historie NMgr.) program. Všechny byly připraveny v rámci udělené institucionální akreditace pro oblast 

vzdělávání Historické vědy. 

 

Usnesení 1 

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

předloženým akreditačním spisům takto: 

                                                                                                                                    (1a: ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0 

 1b: ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0 

 1c: ano – 9, ne – 0, zdržel se – 0) 

Bod 2 

Bod se týká doplnění chybějícího člena – studenta v Disciplinární komisi FF UJEP, kterého jmenuje po souhlasu 

senátu děkanka FF UJEP, viz Disciplinární řád fakulty. Komisi tvoří tři akademičtí pracovníci a tři studenti z řad 

členů akademické obce. Pro doplnění komise navrhla vedoucí katedry politologie a filozofie Dr. Havlínová 

studenta oboru společenských věd a historie Aloise Nedvěda. Na základě písemného dotazu Mgr. Jirmana 
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následně zástupce vedoucí katedry a senátor Dr. Musil uvedl podrobnosti k osobnímu profilu navrhovaného 

studenta.  

 

Usnesení 2 

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

2 disciplinárního řádu FF UJEP návrh nového člena Disciplinární komise FF UJEP Aloise Nedvěda. 

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

 

 

 

 

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

         předseda AS FF UJEP 

 

 

 


