
 

 
 
 

Zápis č. 1 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 25. 2. 2009 

 
 

 
PŘÍTOMNI:  

• komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr.Jakub Pátek,  
 Mgr. Martin Veselý, Ph. D. prof. Doc. PhDr.Miroslav 
Kryl, CSc., 

• studentská komora:   Mgr. Michal Červenka, Josef Trnka, Jan Tříska,   
      Bc. Martin Zubík 
• hosté    PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D,   Ing. Terezie Tahalová,  
       

OMLUVENI:      Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
     

 
 

PROGRAM: 
1. Kontrola úkolů 
2. Schválení projektů OP VK  
3. Rozklad nákladů na provoz nových budov F1 a F2 
4. Bílá kniha 
5. Ostatní 
 
 
bod č. 1 
Předseda senátu Mgr. Jakub Pátek přivítal přítomné na prvním zasedání AS FF UJEP v roce 2009. 
Zároveň poděkoval senátorům za schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2009 
formou per rollam ke dni 28. 1. 2009. 
 
bod č. 2 
Zasedání senátu se zúčastnila Dr. Michaela Hrubá, která senátorům předložila dodatečně ke schválení 
projekty OP VK: 
a) prioritní osa 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání - „ AD 
LITTERAM - doslova  i do slova“, kontaktní osoba Mgr. Josef Märc, celkové náklady Kč 10,2 mil. Kč. 
b)  prioritní osa 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání - 
PRO FUTURO - Inovace a rozvoj studia na FF UJEP - příležitost pro budoucnost“, kontaktní osoba Dr. 
Hrubá, celkové náklady 12,6 mil. Kč. 
c) prioritní osa 2, oblast podpory 2.3. Lidské zdroje v výzkumu a vývoji - „A POTENTIA AD ACTUM - Od 
možnosti ke skutečnosti“, kontaktní osoba Dr. Hrubá, celkové náklady 8,7 mil. Kč. 
Bližší informace jsou uvedeny v příloze. 
 



 
 
Usnesení: 
V souladu s nařízením Doc. Ing. Loučky, CSc., prorektora pro vědu a zahraničí, členové senátu schválili 
celofakultní projekt OP VK 
a)  prioritní osa 1, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání 
b)  prioritní osa 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání 
c) prioritní osa 2, oblast podpory 2.3. Lidské zdroje v výzkumu a vývoji 

         (8-0-0) 
Hlasování ve formátu: „souhlasí“ – „nesouhlasí“ – „zdržel se hlasování“ (dále jen číslem). 

 
bod č. 3 
Ing. Tahalová předložila senátorům a blíže okomentovala rozklad nákladů na provoz nových budov F 1 
a F2 (viz. příloha) umístěných v areálu „Kampus“. Paní děkanka okomentovala postup vedení FF 
v souvislosti s budoucím využitím těchto budov. 
 
Usnesení: 
Senátoři vzali tento rozklad na vědomí. Členové AS požádali tajemnici fakulty, aby na březen zajistila 
pro senátory prohlídku zmíněných budov. 
 
bod č. 4 
Mgr. Pátek informoval přítomné o hradeckém setkání zástupců akademických senátů vysokých škol, 
které proběhlo dne 4. 2. 2009. Hlavním tématem jednání byla reforma vysokého školství tzv. Bílá kniha. 
Z jednání vzešlo tzv. Hradecké prohlášení, kde zástupci vysokých škol nesouhlasí se zněním Bílé knihy 
a požadují, aby v dané reformě byly zohledněny jejich výtky.  Toto prohlášení včetně  petice a úplného 
znění  Bílé knihy je  zveřejněno na fakultních webových stránkách. 
 
Senátoři tento bod projednali a na závěr přijali následující stanovisko: 
1) Akademický senát FF UJEP v Ústí nad Labem se dne 25. února 2009 připojil k Hradeckému 
prohlášení. Vyjadřuje své znepokojení nad současnou podobou návrhu reformy terciárního vzdělávání 
obsaženým v tzv. Bílé knize a jeho možným dopadem na české vysoké školství. 
2) Současně vyzýváme Akademický senát UJEP a senáty součástí UJEP k projednání a vyjádření 
postoje k Hradeckému prohlášení a potažmo Bílé knize terciárního vzdělávání. 
 
bod č. 5 
Senátoři byli informováni organizátory 2. plesu FF UJEP o jeho konání a zároveň byli seznámeni 
s přepokládaným rozpočtem této akce. Senátoři vzali tuto informaci na vědomí.  
 
 
 
 
       Mgr. Jakub Pátek 
                         předseda senátu FF UJEP 


