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Zápis č. 3 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 23. 4. 2008

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Martin
Nitsche, Ph.D., Mgr.Jakub Pátek, Mgr. Martin
Veselý, Ph. D.
• studentská komora:
Bc. Michal Červenka, Josef Trnka, Jan Tříska,
Bc. Martin Zubík
• hosté:
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D, Ing. Terezie
Tahalová, Mgr. Jiří Koumar, Mgr. Martin Škvára
OMLUVENI:
Doc. PhDr.Miroslav Kryl, CSc.,

PROGRAM:
1. Výroční zpráva o činnosti za rok 2007
2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007
3. Návrh na rozdělení HV vytvořeného v roce 2007
3.1. na FF UJEP
3.2. na ÚSGS UJEP
4. Návrh rozpočtu na rok 2008
5. Návrh na odvolání členky KGER z Disciplinární komise FF UJEP a zároveň návrh na
jmenování člena nového.
6. Podmínky přijetí pro 2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu na Filozofické fakultě
UJEP akademický rok 2008/2009.
7. Různé

Předseda senátu Mgr. Pátek přivítal přítomné senátory i hosty. Konstatoval, že Senát FF se
sešel v usnášeníschopném počtu. Dále oznámil, že všichni senátoři obdrželi projednávané
materiály předem k prostudování.

bod č. 1
Děkanka FF Dr. Hrubá předložila senátorům ke schválení Výroční zprávu o činnosti FF
UJEP za rok 2007 (dále VZ). Stručně shrnula události uplynulého roku a seznámila přítomné
s průběhem přípravy (VZ), včetně zpracování podkladů.
Připomínky:
K VZ nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d, zákona členové senátu schválili Výroční
zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2007.
(8-0-0)
Hlasování ve formátu: „souhlasí“ – „nesouhlasí“ – „zdržel se hlasování“ (dále jen číslem).

bod č. 2
Tajemnice Ing. Tahalová seznámila přítomné s Výroční zprávou o hospodaření za rok
k 2007. Přítomným bylo sděleno, že FF UJEP dosáhla kladného hospodářského výsledku ve
výši Kč 2.757,2 tis.
Připomínky:
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d, zákona členové senátu schválili Výroční
zprávu o hospodaření FF UJEP za rok 2007.
(8-0-0)

bod č. 3
Dále tajemnice Ing. Tahalová požádala senátory o schválení návrhu na rozdělení
Hospodářského výsledku FF UJEP vytvořeného v roce 2007 ( HV FF) a dále o schválení
návrhu na rozdělení Hospodářského výsledku ÚSGS UJEP vytvořného v roce 2007 (HV
ÚSGS).
bod č. 3.1.
Ing. Tahalová navrhuje rozdělit zisk vytvořený v hlavní činnosti FF UJEP ve výši Kč 2.757,2
tis. takto:
- provozní náklady FF UJEP
Kč 2.451.000,- fond provozních prostředků
Kč 306.000,Zisk vytvořený v doplňkové činnosti FF UJEP ve výši Kč 10.200,- navrhuje převést do Fondu
odměn v plné výši.
bod č. 3.2.
Ing. Tahalová navrhuje převést zisk ÚSGS vytvořený v hlavní činnosti ve výši Kč 233.000,plně do Fondu odměn FF UJEP a zisk vytvořený v doplňkové činnsti ÚSGS ve výši Kč
4.000,- taktéž převést do Fondu odměn FF UJEP.
Připomínky:
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona členové senátu schválili rozdělení
hospodářského výsledku FF UJEP a ÚSGS UJEP vytvořeného v roce 2007 dle návrhu
tajemnice FF Ing. Tahalové.
(8-0-0)

bod č. 4
Tajemnice FF UJEP též předkládala ke schválení rozpočet FF UJEP na rok 2008. Senátory
blíže seznámila s jednotlivými kapitolami a vyjádřila se k jednotlivým dotazům ze strany
senátorů.
Připomínky:
Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona členové senátu schválili rozpočet FF
UJEP na rok 2008.
(8-0-0)

bod č. 5
Dr. Hrubá předložila senátorům návrh na změnu ve složení Disciplinární komise FF UJEP
tak, jak jej obdržela od Dr. Hany Bergerové vedoucí katedry germanistiky. Jedná se o změnu
ve studentské komoře, kdy navrhuje odvolat z funkce Evu Fedorovičovou (2. ročník oboru
Interkulturní germanistika) a jmenovat Ivanu Malenčíkovou, studentku 2. ročníku téhož
oboru. Důvodem změny je střet zájmů I. Malenčíkové.
Připomínky:
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. f, zákona členové senátu schválili změnu ve
složení Disciplinární komise FF UJEP.
(8-0-0)

bod č. 6
Mgr. Koumar, proděkan pro studium požádal senátory o schválení podmínek přijetí pro
2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok
2008/2009.
Mgr. Koumar předal přítomným seznam oborů, které by chtěl vyhlásit ve 2. kole přijímacího
řízení na FF UJEP.
Připomínky:
Mgr. Koumarovi bylo doporučeno zapracovat následující přípomínky:
• doplnit zkratku UJEP ve větě „Na absolventy Filozofické fakulty ……“ a to v celém
oddíle IV. Obecné podmínky pro přijetí ke studiu.
• vymazat na str. 8 celý bod 4b), neboť KGER nebude ovírat v ak. roce 2008/09
NMgr.
Dále bylo Mgr. Koumarovi doporučeno zkonzultovat s Doc. Kaiserovou, vedoucí ÚSGS
vypsání oboru Německá studia ve středoevropském kontextu do 2. kola přijímacího řízení.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e, zákona členové senátu schválili po zapracování
připomínek podmínky přijetí pro 2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu na Filozofické fakultě
UJEP akademický rok 2008/2009.

bod č. 7
a) Na zasedání senátu byl pozván Mgr. Škvára, proděkan pro rozvoj a informatizaci, aby
senátory seznámil s vývojem přípravy jazykové výuky na FF UJEP. Z průzkumu
jazykových znalostí studentů FF vyplývá, nevyrovnaná úroveň znalostí anglického jazyka
a nedostatek času na studium jazyka. Zároveň bylo konstatováno, že na FF jsou studenti i
ak. pracovníci, kteří jsou schopni studovat, resp. přednášek v AJ. Cílem FF je

v nadcházejícím ak. roce 2008/09 nabídnout studentům PVK v anglickém jazyce.
b) Senátorům byly předány materiály od firmy SCIO.
d) Senátoři byli informováni o uskutečněném nákupu nádob na tříděný odpad, které budou
umístněny na jednotlivé katedry.

Zapsala: Bc. Krchovová Hana

Ověřil: Mgr. Jakub Pátek

