Zápis č. 2 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 27. 4. 2011

PŘÍTOMNI:
•

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

•

studentská komora:

Bc. Josef Trnka
Jan Grisa
Jakub Doležel

OMLUVENI:

Soňa Donátová

HOSTÉ:

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová
Mgr. Kateřina Tošková

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti FF UJEP za rok 2010
3. Výroční zpráva o hospodaření FF UJEP za rok 2010
4. Rozpočtové změny
5. Rozpočet FF UJEP na rok 2011
6. Podmínky pro přijetí – 2.kolo přijímacích zkoušek na FF UJEP pro ak. rok 2011/12
7. Různé

bod 1.
Předseda senátu přivítal přítomné a požádal o doplnění programu o bod č. 5 a č. 6. Dále poděkoval
senátorům za schválení tří projektů OPVK, resp. jejich rozpočtů, prioritní osa 2.2 formou per rollam
dne 13. 4. 2011. Jednalo se o tyto projekty:
a) Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP – „Corona culturae“
b) Pro futuro – Inovace a rozvoj studia na FF UJEP
c) Multimediální vzdělávání magisterských studentů
8 pro, 0 proti, zdržel se.

bod 2.
Doc. Hrubá, děkanka FF UJEP okomentovala senátorům průběh vzniku Výroční zprávy o činnosti FF
UJEP za rok 2010, ve které je oproti loňskému roku více rozpracovaná vědecko-výzkumná činnost
kateder. Stručně shrnula významné události roku 2010.

Připomínky:
Členové AS požádali uvést v názvu silných a slabých stránek fakulty jméno součásti, str. 52
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d, zákona členové senátu, po zapracování připomínky,
schválili Výroční zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2010.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
bod 3.
Ing. Tahalová předložila senátorům Výroční zprávu o hospodaření FF UJEP za rok 2010. Přítomným
bylo sděleno, že FF UJEP dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši Kč 28.112,21 . Tato
částka byla převedena do fondu provozních prostředků FF UJEP. Jednání se zúčastnit Jan Grisa,
který se omluvil za zpoždění.
Připomínky:
Senátoři upozornili na rozdílné roky uváděné v dokumentu a požádali o nápravu.
Usnesení:
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje Výroční zprávu o
hospodaření FF UJEP za rok 2010.
8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
bod 4.
Dále tajemnice fakulty předložila senátorům rozpočet FF UJEP na rok 2011, který předpokládá
zapojení finančních prostředků z fondu provozních prostředků ve výši Kč 1.200tis. Senátory blíže
seznámila s jednotlivými kapitolami a vyjádřila se k jednotlivým dotazům ze strany senátorů. Celková
výše finančních zdrojů na rok 2011 přidělená FF UJEP činí Kč 41.591 tis. (v této částce se odráží výše
absolventů, studentů, výsledky VaV atd.). Ing. Tahalová dále senátorům sdělila výsledek jednání
vedení FF a PF týkající se finančního podílu na chodu Univerzitní knihovny v roce 2011. FF UJEP se
zavázala uhradit částku ve výši Kč 350 tis., což je o 512,5 tis. Kč méně než původní návrh PF.
Doc. Hrubá seznámila přítomné s vývojem situace kolem projektu v rámci programu Cíl 3 "Saskočeské vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace". Vrátila se k problematice
uhrazení spoluúčasti a předfinancování tohoto projektu. K uhrazení spoluúčasti se zavázala UJEP na
zasedání kolegia rektorky dne 2. 11. 2010. Předfinancování projektu, které není možné hradit
z prostředků FF bylo projednáno v rámci schvalování rozpočtu UJEP dne 17. 3. a následně na poradě
s p. kvestorskou dne 6. 4. Vedení UJEP se nakonec rozhodlo projekt podpořit. Dle p. kvestory je
možné ze zdrojů UJEP předfinancovat tento projekt tímto způsobem: Náklady, které nebudou do
konce účetního období tj. do 31.12. kryté dotací, budou v rámci uzávěrkových prací vyrovnány
souvztažným zápisem na účtu příjmů příštích období a dohadnou položkou ve výnosech ( MD
385/DAL 691.3). V případě, že veškeré zaúčtované náklady budou náklady uznatelnými a následně
budou ze strany poskytovatele dotace proplaceny. Hospodaření UJEP, resp. FF by měl ovlivnit pouze
případný kurzový rozdíl vzniklý v rámci eurových bankovních operací.
Dále byli senátoři blíže seznámeni s vývojem projektu VaVpI. Vedení fakulty očekává v nejbližších
dnech podepsání rozhodnutí o přidělení dotace na MŠMT. Koncem jara bude pravděpodobně možné
vypsat výběrové řízení na prováděcí tendrovou dokumentaci, na podzim pak na dodavatele stavby.
Senátoři byli informováni o způsobu financování tohoto projektu tj. o způsobilých i nezpůsobilých
nákladech. Doc. Hrubá dále informovala senátory, že vedení UJEP bylo upozorněno na závazky, které
vyplývají z projektu VaVpI resp. o plnění závazných indikátorů (počty studentů, počty doktorandů,
závazky v oblasti vědecko-výzkumných pracovníků).

Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona členové senátu schválili rozpočet FF UJEP na
rok 2010.
8 pro, 0 proti, 0 zdržel se

bod 5.
Tajemnice fakulty Ing. Tahalová, předložila senátorům k projednání a ke schválení dvě rozpočtové
změny:
a) vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru odpovídajícímu podílu
na vyžádané výuce CJP, KBOH a KHV v letním semestru 2010/2011 – z rozpočtu FF UJEP do
rozpočtu PF UJEP – převáděná částka 109.000,- Kč.
b) vnitřní rozpočtová změna souvisí se závazkem Filozofické fakulty vůči Pedagogické fakultě ve
výši Kč 893.000,-. Jedná se o poměrové vyjádření krytí provozních nákladů za kalendářní rok
2011.
V průběhu zasedání opustil jednání p. Grisa.
Usnesení:
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou
změnu v bodě č. 5 písm. a)
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou
změnu v bodě č. 5 písm. b)
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

bod 6.
Dr. Koumar, proděkan pro studium, předložil senátorům k projednání a připomínkování Podmínky pro
přijetí – 2.kolo přijímacích zkoušek na FF UJEP pro ak. rok 2011/12. V tomto dokumentu jsou
uvedeny obory, do nichž se hlásí méně než 25 uchazečů, podmínky přijetí zůstávají stejné jako pro
první kolo. Diskuse byla vedena s KPF ohledně studijního oboru Politická filozofie, kdy vedení KPF
požádalo o zařazení tohoto oboru do druhého kola, a to přesto, že již nyní počet přihlášených přesáhl
počet 25. Jelikož připomínky z kateder byly zaslány se zpožděním, nebylo možné senátorům tento
materiál zaslat předem. Z tohoto důvodu požádal Dr. Koumar o schválení per rollam do pátku 29. 4.

bod 7.
a) Mgr. Tošková požádala senátory o nápady a podněty pro efektivnější hodnocení kvality výuky,
neboť toto hodnocení bude zahrnuto do klíčových aktivit projektu PRO FUTURO. I přestože senátoři
dlouze o tomto bodu jednali, nevyplynul z diskuse žádný podstatný námět.
b) Předseda senátu připomenul přítomným webovou stránku www.provzdelanost.cz, která je
zaměřena na diskusi o reformě vysokých škol. doc. Hrubá slíbila informovat senátory na nejbližším
zasedání o stanovisku děkanů FF, jejich asociace zasedne dne 28. 4. 2011 v Praze.

c) AS FF UJEP na základě žádosti kandidáta na děkana FF UJEP odhlasoval změnu
v harmonogramu voleb, tj. posunul termín setkání Akademické obce FF UJEP spolu s představením
kandidáta na děkana. Pro toto setkání byl stanoven termín 11. 5. 2011 od 15.00 hod. v místnosti 122.
d) Dále na základě žádosti Dr. Nitscheho, členové senátu rozhodli upřesnit hodinu konání volby
děkana. Volby se uskuteční 1. 6. 2011 v 10.30 hod. v malé zasedací místnosti.

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

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

