Zápis č. 1 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 18. 1. 2012

PŘÍTOMNI:
•

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

•

studentská komora:

Soňa Donátová

OMLUVENI:

Jakub Doležel
Jan Grisa
Bc. Josef Trnka

HOSTÉ:

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.
Bc. Antonín Kadlec

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Aktualizace DZ FF UJEP na rok 2012
3. Projekt v programu Cíl 3
4. Různé

bod 1.
Předseda senátu přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Na začátku poděkoval za
schválení Podmínek přijímacího řízení na FF UJEP pro akademický rok 2012/13 formou per rollam
k 16. 12. 2011.
bod 2.
Doc. Havlíček představil senátorům Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2012.
Upozornil na to, že při přípravě tohoto dokumentu se vycházelo nejen z Aktualizace DZ UJEP na rok
2012, ale také z Dlouhodobého záměru FF UJEP na léta 2011 -15 a z dalších strategických
materiálů. Senátoři ocenili jasnou a výstižnou podobu materiály. Nezazněly žádné připomínky.

Usnesení
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. h, zákona schvaluje Aktualizace
Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2012.
(6 schvaluje - 0 neschvaluje – 0 zdržuje se hlasování)

bod 3
Doc. Havlíček dále seznámil senátory s projektem „INGO - Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung
des Blended-Learning-Konzepts für das Fernstudium "Interkulturelle Germanistik" mit Hilfe einer
Online-Plattform“ (Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended-Learning v kombinované výuce
studia "Interkulturní germanistika" s pomocí online výukové platformy) předkládaným do programu Cíl
3. Projekt byl již na kolegiu děkana projednáván na podzim 2011, kdy ho vedení nepodpořilo,
vzhledem k rizikům souvisejícím s předfinancováním a finanční spoluúčastí, která by v době realizace
a spoluúčasti na projektu OP VaVpI mohla způsobit FF problémy. Projekt byl doporučen k podání jako
celouniverzitní, což bylo zamítnuto. Po přepracování projektu po obsahové a rozpočtové stránce byl
jako fakultní podpořen vedením FF UJEP s tím, že do popisu projektu bude doplněn komentář
k dalším již akreditovaným oborům v KS, a že školení a konzultace budou probíhat i v českém jazyce.
Doc. Havlíček sdělil, že cílem vedení FF je od počátku zapojit do přípravy podkladů pro KS a
fungování systému Moodle všechny katedry.
Poté obsahovou stránku projektu blíže okomentovala doc. Cornejo, seznámila přítomné i se
způsobem pokrytí 10% spoluúčasti fakulty - osobní náklady doc. Co budou zahrnuty do úvazku, který
již na FF má. Dále sdělila, že došlo ze strany fakulty ke změně rozpočtu. V rámci projektu byl
plánován nákup 4 ks notebooků. Vzhledem k tomu, že projekt je plánován na dobu 2 let a doba
odepisování výpočetní techniky činí 3 roky, vznikly by fakultě neuznatelné náklady v celkové výši cca
Kč 27 tis. Po projednání celé záležitosti s tajemnicí fakulty byl ponížen plánovaný počet notebooků,
čímž došlo k celkovému ponížení nákladů o 850 EURO.

Usnesení
AS FF UJEP schválil projekt s názvem „INGO - Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des
Blended-Learning-Konzepts für das Fernstudium "Interkulturelle Germanistik" mit Hilfe einer OnlinePlattform“ předkládaný do programu Cíl 3.
(6-0-0)
Různé
1. Doc. Havlíček informoval senátory, že se dne 14. 1. 2012 sešel z doc. M. Stehlíkem z FF UK a
s Mgr. J. Kranátem , členem AS UK, aby prodiskutovali rizika věcného záměru vysokých škol. Doc.
Havlíček přečetl přítomným znění rezoluce. Dále informoval o připravovaných protestech proti
věcnému záměru zákona o VŠ; na týden od 27. 2. do 2. 3. je plánován tzv. týden neklidu, při němž
chtějí akademičtí pracovníci i studenti dát najevo svůj nesouhlas s věcnými záměry zákonů o
vysokých školách a o finanční pomoci studentům.
Ke znění věcného záměru zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům vydala zamítavé stanovisko
i Česká konference rektorů, Rada VŠ a i většina předsedů AS VŠ.
Informace doplnil Bc. Antonín Kadlec, člen AS UJEP a člen Rady VŠ - AS UJEP plánuje informovat
akademické obce univerzity, ale i širokou veřejnost formou plakátů, podporovat veřejné akce, šířit
informace prostřednictví tisku. Doporučenými tématy k diskusi jsou: Svoboda a akademické půdy,
školné, téma budoucnosti škol, kvalita, hodnocení a financování VŠ. Mimořádné veřejné zasedání AS
UJEP se uskuteční 15. 2. 2012.
Členové AS FF UJEP vyjádřili svůj nesouhlas se zněním věcného záměru vysokých škol a připojí
se k plánovaným protestům. Předseda senátu upozornil na nebezpečí provázanosti s politikou. Dr.
Nitsche navrhl v rámci protestního týdne uspořádat interní konferenci. Členové senátu požádali Bc.
Kadlece, aby na zasedání AS UJEP zjistil, zda i v rámci UJEP bude zřízeno koordinační centrum.
Členové senátu se k tomuto tématu vrátí na mimořádné zasedání dne 1. 2. 2012.
2. Dr. Veselý, předseda senátu obdržel od doc. Hrubé, proděkanky pro rozvoj a informatizace, žádost
o doplnění zápisu č. 5, bod 3 z veřejného zasedání AS FF UJEP konaného dne 23.11. 2011.
V dopise se na něj obrací s žádostí o zapracování rizik, na která při projednávání návrhu projektu
Etika a odpovědnost managementu upozornila. Dle Jednacího řádu AS FF UJEP čl. 4, bod 16 není
možné dodatečně zápis č. 5 ze dne 23. 11. 2011 upravit. Senátoři vzali žádost doc. Hrubé a v ní
vznesené připomínky na vědomí.

V souvislosti s touto skutečností členové senátu rozhodli upravit Jednací řád AS FF UJEP, konkrétně
bod č. 16, který nedostatečně řeší otázku zápisu (jeho znění, připomínky atd.). Konkrétní podobu
změn projednají senátoři na svém řádném zasedání. Dr. Veselý připraví návrh znění. Předseda
senátu požádal přítomné senátory o podrobné seznámení se s Jednacím řádem AS FF UJEP a
vypracováním návrhů případných dalších změn. Veškeré změny v Jednacím řádu AS FF UJEP musí
následně schválit AS UJEP.

Další mimořádné zasedání AS FF UJEP se uskuteční ve středu 1. 2. v 11 hod.

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

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

