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Zápis ze zasedání V ědecké rady Filozofické fakulty UJEP  

ze dne 15. 10. 2013 
 
 
 
Přítomni: 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. 
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
doc. Dr. Petr Lozoviuk, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc. 
doc. James Hill 
prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 
 
 
Omluveni: 
prof. PhDr. Pavel Kouba, CSc. 
prof. Dr. phil. Dr. h. c. Peter Schmidt 
prof. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. 
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. 
prof. Dr. Miroslav Novák, Ph.D. 
 
Hosté: 
Mgr. Michaela Koumarová  
PhDr. Hana Bergerová 
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PROGRAM: 
1.  Přehled ediční činnosti FF UJEP v roce 2013 – informace předá dr. Tomíček 
2.  Zpráva o stavu vědy na FF UJEP – viz příloha 
3.  Zpráva o průběhu schvalování kritérií pro habilitační a jmenovací řízení FF UJEP na 
Vědecké radě UJEP – informace předá 
4.  Schvalování zkušebních komisí pro SZZ kateder FF UJEP – viz příloha 
5.  Různé 

 
Materiály k jednotlivým bodům obdrželi členové VR v předstihu před zasedáním.  
 
Děkan FF UJEP, doc.Havlíček, uvítal přítomné a konstatoval, že VR FF UJEP se sešla v počtu 17 
členů, je tedy usnášeníschopná dle Jednacího řádu VR FF UJEP (dle čl. 3, bodu 4). Dále doc. 
Havlíček přivítal nového člena VR FF UJEP – doc. Jamese Hilla. 
Doc. Havlíček seznámil přítomné s programem zasedání Vědecké rady FF UJEP a požádal o 
schválení programu. Na návrh dr. Bergerové doc. Havlíček vznesl dotaz, zda je možné bod 4 
přesunout na začátek jednání, všichni členové souhlasili s úpravou programu. Doc. Havlíček vyzval 
přítomné k hlasování o změně programu. 
 
Usnesení: VR schválila změnu programu. 

17pro / 0 proti / 0 se zdrželo 
 
 

1. (původní bod 4) Schválení zm ěn v komisích pro státní záv ěrečné zkoušky v  ak. 
roce 2013/2014 – viz příloha 

 
Dr. Hana Bergerová, proděkanka pro studium FF UJEP, okomentovala předkládané návrhy na složení 
komisí pro státní závěrečné zkoušky na katedře germanistiky a na katedře politologie a filozofie a 
návrhy na složení komisí pro státní závěrečné zkoušky na katedře historie FF UJEP: 
Novým členem komise pro SZZ na KGER je Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D., která je od 1. 9. 2013 
v pracovním poměru na KGER. Naopak PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. ukončila svůj pracovní 
poměr na KGER k 30. 6. 2013 a nemůže být již interní členkou komise. Do komise je proto navržena 
jako členka externí; složení komise pro SZZ na KPF je stejné; novým členem komisí pro SZZ na KHI 
je Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
  
Doc. Havlíček vyzval přítomné k připomínkám, žádné vzneseny nebyly, vyzval proto k hlasování o 
všech návrzích najednou. 
 
Usnesení: VR schválila návrh na složení komisí pro SZZ na KGER, KPF a KHI: 

17pro / 0 proti / 0 se zdrželo 
 

2. (původní bod 1)  Přehled edi ční činnosti FF UJEP v roce 2013 
 
Dr. Tomíček, proděkan pro vědu FF UJEP, informoval o připravovaném jednání ediční komise na 
konci října 2013, dále informoval, že ediční plán se i přes dynamický nákupní systém daří naplňovat 
kromě dvou publikací. Upozornil na problém s publikací dr. Nitscheho, kdy zahraniční nakladatel 
nechce umístit do knihy univerzitní ISBN. Doc. Moural vznesl dotaz na budoucí politiku fakulty, zda 
bude fakulta trvat na vlastním ISBN. Doc. Hrubá vysvětlila, že by se tento postup měl zachovat 
s ohledem na to, z jakých prostředků se tisk knih hradí. Zvláště u prostředků, které fakulta získává v 
rámci institucionální podpory, by to bylo možné chápat jako nehospodárné nakládání s prostředky 
získanými od státu. Na toto téma se rozpoutala diskuse, které se účastnili doc. Moural, doc. Velímský, 
doc. Kaiserová, doc. Janíková, doc. Hrubá. Žádné usnesení ohledně tohoto bodu navrženo nebylo. 

 
 

3. (původní bod 2) Zpráva o stavu v ědy  
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Dr. Tomíček stručně představil Zprávu o stavu vědy na FF UJEP a poukázal na dosud přetrvávající 
trend mírného nárůstů počtu získaných rivových bodů. Připomenul však, že vědecká aktivita fakulty je 
vykonávána v kontextu vědecké produkce celé univerzity i možností státního rozpočtu, čili lze do 
budoucna očekávat, že případný vyšší počet získaných rivových bodů nemusí automaticky znamenat 
nárůst přidělených finančních prostředků. Doc. Hrubá informovala o stavu projektu VaVpI. 
 
Dr. Tomíček vyzval k připomínkám, žádné vzneseny nebyly.  
 

4.  (původní bod 3) Zpráva o pr ůběhu schvalování kritérií pro habilita ční a 
jmenovací řízení FF UJEP na v ědecké rad ě UJEP 

Doc. Havlíček informoval o průběhu schvalování kritérií pro habilitačního a profesorského řízení na 
vědecké radě UJEP. Informoval, že připomínky se týkaly docentského řízení, zejména bodu 
specifikace výstupů, tj. článků v odborných časopisech, sbornících, monografií a kapitol v kolektivních 
monografiích.  
Prof. Royt řekl, že je to problém ve všech humanitně zaměřených oborech, že v oblasti humanitních 
oborů je velmi složité určit, co je recenzovaný sborník/ kolektivní monografie. Doc. Hrubá uvedla, že 
posuzování by mělo být individuální nejen podle oboru, ale i podle tématu. Že toto je nastaveno ve 
směrnici větou, kterou vědecká rada FF schválila na minulém zasedání. Dále uvedla, že směrnice 
neměla být na vědecké radě UJEP projednávána jako celek, ale jen ta část, která se věnuje kritériím. 
Připomněla, že je potřeba hájit netechnické obory, že problém se sborníky a knihami je uměle 
vytvořený problém, který směřuje k omezení vydávání prostředků na humanitní obory. Dále doc. 
Hrubá poukázala na problém, že akademičtí pracovníci, kteří by se rádi habilitovali, psali své články a 
knihy ještě před schvalováním kritérií a před existencí rivových bodů, a jsou tudíž v této chvíli 
poškozeni a jejich vědecký postup se tak zpomalil. Prof. Royt upozornil, že se připravuje nové 
hodnocení monografií (kategorizace). Doc. Fukala připomněl důležitost vydávání monografií v českém 
jazyce. Stejně reagovala doc. Janíková. Doc. Havlíček uvedl příklady, kdy i Francouzi vydávají knihy 
v angličtině, kdy německé semináře jsou vedeny v anglickém jazyce. Prof. Royt naopak upozornil na 
zvyklost, že ve Francii jsou všechny konference vedené v mateřštině.  
Doc Hrubá nakonec navrhla usnesení: „VR diskutovala v návaznosti na proces schvalování Směrnice 
děkana FF UJEP Pokyny k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem problematiku kriterií. 
Vyjádřila znepokojení nad snahou paušalizovat kriteria habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem pro jednotlivé vědní obory a shodla se na nutnosti prosazovat zájmy humanitních oborů 
nejen na půdě UJEP, ale i dalších relevantních institucí a grémií.“ Vůči této formulaci nebyly vzneseny 
námitky. 
 

 
5. Různé 

Doc. Havlíček pozval členy vědecké rady na slavnostní zasedání, které se u příležitosti předávání 
titulu doctor honoris causa prof. Johannu Páll Arnasonovi koná 22. 11. 2013. Doc. Moural přislíbil 
účast.  
 
Doc. Havlíček uvědomil členy VR, že 5. 10. 2013 dostal bývalý člen vědecké rady Jíří Fiala cenu Vize 
97. 
 
 
Doc. Havlíček vyslovil záměr KPF rozdělit katedru na dvě samostatná oddělení: politologii a filozofii. 
Zároveň ale připomněl, že se jedná pouze o záměr, který je třeba dobře prodiskutovat. Vyslovil obavu, 
kam by měl být zařazen stěžejní obor Politická filozofie. Dále bude dle doc. Havlíčka potřeba vyjasnit 
vztah vedoucí katedry – garant – vedoucí oddělení.  Doc. Moural připomněl, že je třeba se zamyslet 
nad zařazením těch vyučujících, kteří nepatří ani pod filozofii ani pod politologii (obory zděděné z PF). 
Doc. Hrubá upozornila na ubývání financovaných studentů, tudíž na finanční těžkosti, které čekají 
celou fakultu, a pokud by mělo dojít k rozdělení, neměly by se navyšovat prostředky vynakládané na 
vedení katedry. Navrhla, že by celou záležitost bylo možné vyřešit formou sekcí. Doc. Havlíček 
ubezpečil, že ke změně by došlo bez jakýchkoli finančních nároků a že jak sekce, tak oddělení by se 
projevily v organizační struktuře stejně a že je tedy irelevantní, jak se tato oddělení/sekce budou 
nazývat.  Dr. Tomíček poukázal na to, že slovo sekce směřuje ke stmelování, zatímco slovo oddělení 
implikuje rozdělení. Doc. Havlíček upozornil na existenci oddělení na katedře historie, kde toto funguje 
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velmi dobře. Zároveň vznesl otázku, jaká je role garanta. Doc. Hrubá připomněla důležitost odborného 
dohledu garanta.  
 

Doc. Havlíček navrhl termín dalšího zasedání  na 12. 3. 2014 ve 13:00. Tento termín vzali členové 
vědecké rady na vědomí.  
 
Dr. Tomíček závěrem poděkoval členům VR FF UJEP za účast na jednání. 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
proděkan pro vědu FF UJEP 

 
Zapsala: Mgr. M. Koumarová 
 
 
 
 
 
 
 
 


