Zápis č. 1 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 24. 3. 2011

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: doc. PhDr. Renata Cornejo, Ph.D.
Mgr. Eva Krovová
Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
Mgr. Vilém Zábranský

•

studentská komora:

OMLUVENI:

Soňa Donátová, Bc. Josef Trnka
Jan Grisa, Jakub Doležel
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Projekt v rámci programu Cíl 3
3. Projekty OPVK
4. Projekt VaVpI
5. Projekty v rámci IGA
5. Vyhlášení voleb děkana

bod č. 1
Zasedání AS FF UJEP zahájil předseda senátu Dr. Martin Veselý, který přivítal členy senátu a
přítomné hosty, konstatoval usnášeníschopnost. Poděkoval senátorům za schválení Aktualizace
Dlouhodobého záměru per rollam k 12. 3. 2011.
bod č. 2
Mgr. Jana Burdová seznámila přítomné s projektem v rámci programu Cíl 3. Cílem projektu je
vytvoření textů k historickým milníkům a klíčovým momentům česko-saských dějin od raného
novověku do současnosti, odborného seznamu pramenů k historickým textům a didaktické příručky
pro učitele. Doc. Hrubá upozornila na problematiku předfinancování tohoto projektu, ke kterému se
zavázala UJEP na zasedání kolegia rektorky dne 2. 11. 2010. Vzhledem ke změně vedení UJEP a
k rozpočtu na rok 2011, se vedení UJEP rozhodlo znovu posoudit předfinancování tohoto projektu.
Doc. Hrubá upozornila senátory, že FF UJEP již předfinancovává jeden projekt v rámci programu Cíl
3, a to projekt „Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí“. FF UJEP již
proto nemůže ze svých zdrojů předfinancovat další projekt ve výši 21 tis. EUR. Přestože se vedení FF
UJEP snažilo získat finanční prostředky z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, nebyly tyto žádosti
kladně vyřízeny. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud UJEP odstoupí od záměru předfinancovat výše
uvedený projekt, bude FF UJEP nucena odstoupit od smlouvy.

Usnesení
AS FF vzal výše uvedený projekt na vědomí s tím, že pokud nebude vyřešeno předfinancování
projektu, nebude se Filozofická fakulta jako partner projektu účastnit.
bod 3.
Doc. Hrubá seznámila senátory s připravovanými projekty v rámci OPVK:
a) OPVK 2.2 „Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP – Corona culturae“, Projekt
je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání v uměnovědných oborech realizovaných na různých
součástech UJEP – prostřednictvím funkční spolupráce FF, FUD, PF. V rámci projektu budou
inovovány uměnovědné obory ve všech stupních studia.
Dotčené obory:
Bc.
(FF) SP Historické vědy
obor Kulturně historická regionalistka
(FF) SP Historické vědy
obor Dokumentace památek
(FF) SP Humanitní studia
obor ZHV – estetika
(PF) SP Specializace v pedagogice
obor Výtvarná výchova (jednooborová)
NMgr. (FF) SP Historické vědy
(FUD) SP Výtvarná umění
Ph.D. (FUD) SP Výtvarná umění

obor Kulturně historická regionalistka
obor Kurátorská studia
obor Vizuální komunikace

b) OPVK 2.2. „Pro futuro – Inovace a rozvoj studia na FF UJEP“. Cílem projektu je zvýšení
kvality vzdělávání na FF UJEP tj. rozvoj oborů ve všech stupních studia a zároveň zkvalitnění
podmínek a zázemí pro studium. V rámci projektu vzniknou (sylaby, opory) či budou pořízeny
(informační zdroje, technické zázemí). Tento projekt byl v červnu 2009 předkládán senátu ke
schválení, a přestože splnil všechna kritéria nebyl financován, neboť byla vyčerpána částka
alokovaná pro tuto výzvu. Vedení fakulty rozhodlo inovovat tento projekt a předložit jej do
výzvy v roce 2010.
c) OPVK 2.2. – Vysokoškolské vzdělávání. Mgr. Krovová informovala senátory o připravovaném
projektu ČVUT Praha s názvem Multimediální vzdělávání magisterských studentů, do
kterého by FF UJEP vstoupila jako partner. Tento projekt by navazoval na právě realizovaný
projekt „Nová média ve vědě a výzkumu“, který je určen pro akademické pracovníky a
doktorandy. Vzdělávací koncept bude přizpůsoben potřebám cílové skupiny magisterských
studentů. Budou nabízeny kurzy ve čtyřech oblastech: foto, video, grafika, web, a to formou
volitelných kurzů s kreditními body. Projekt nebude klást nároky na FF ve smyslu
předfinancování či spoluúčasti, bude z něj hrazen lektor předmětu „video“, který bude
vyučovat na UJEP i na FBMI Kladno, koordinátor projektu a administrátor projektu. Dále bude
možné z něj pořídit hardwarové a softwarové vybavení potřebné pro výuku předmětu video i
pro ostatní kurzy dle potřeb vyučujících.
Dalším partnerem by byla FBMI v Kladně.

Usnesení:
a) 1AS FF UJEP v souladu s nařízení proděkana pro vědu a zahraniční vztahy schvaluje projekt
OPVK 2.2 „Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP – Corona culturae“,
(8-0-0, ano-ne-zdržuji se)
b) AS FF UJEP v souladu s nařízení proděkana pro vědu a zahraniční vztahy schvaluje projekt OPVK
2.2. „Pro futuro – Inovace a rozvoj studia na FF UJEP“.
(8-0-0, ano-ne-zdržuji se)
c) AS FF UJEP vzal výše uvedené informace na vědomí.
bod. 4.
VaVpI. Aktuálně probíhá příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD), jejich
součástí je úprava rozpočtu (vzhledem k novým metodickým pokynům ze strany MŠMT), aktualizace
harmonogramu projektu (jeho posun o cca 6 měsíců kvůli prodloužení lhůty vyhodnocování projektové

žádosti) a dodání dalších dokumentů. V rámci přípravy podkladů proběhla i schůzka se stavebním
specialistou OP VaVpI, který si přijel prohlédnout oba objekty. Finalizace podkladů se předpokládá na
duben, v průběhu dubna či května se očekává vydání RoPD a od 1. 6. 2011 pak zahájení projektu. O
tomto postupu byl informován nový prorektor pro rozvoj doc. Švec.
FF UJEP by ráda zahájila stavbu 26. 4. v rámci Dne vědy a umění na UJEP.
bod. 5.
IGA. Doc. Hrubá seznámila senátory s problémy, které nastaly při schvalování projektů v rámci IGA
původní komisí pro studentské granty IGA. Komise nebrala v úvahu zásluhu fakult na disponibilních
prostředcích pro specifický výzkum na rok 2011, dokonce rozhodla o krácení rozpočtů již řešených
projektů. Vzhledem ke stížnostem jak fakult, tak i řešitelů projektů, vydala rektorka UJEP doc.
Ritschelová zamítavé stanovisko k výsledkům komise IGA. Celá tato problematika byla řešena
v březnu novým vedením UJEP, které rozhodlo takto: Krácení rozpočtů u stávajících projektů bylo
zrušeno, 5% vytvořená rezerva byla převedena do rozpočtů na rok 2011. FF UJEP v rámci IGA
získala 2 projekty:
a) Poslové nenávisti: Krajně pravicové kapely Jako klíčový faktor ideologického a mobilizačního
potenciálu česko-slovenské extrémní pravice. Řešitel Dr. Charvát (KPF)
b) Sakrální architektura saské renesance v severozápadních a severních Čechách. Řešitel
doc. Ottová (KHI/CDDKD)
bod 6.
Členové AS UJEP vyhlásili volby kandidátů na děkana/ku FF UJEP, stanovili harmonogram (příloha
zápisu) a zřídili tříčlennou volební komisi ve složení:
Mgr. Vilém Zábranský (předseda komise),
Doc. Renata Cornejo, PhD. (členka komise)
Bc. Josef Trnka (člen komise)

V souvislosti s představováním kandidátů na děkana FF UJEP dne 18. 5. 2011 svolá předseda AS FF
UJEP Akademickou obec Filozofické fakulty. Volby na FF UJEP se uskuteční dne 1. 6. 2011.

Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
předseda AS FF UJEP

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

