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Zápis č. 4 z veřejného  zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 13. 6.  2007 

 
 
 
 
 
PŘÍTOMNI:  

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

PROGRAM: 
 

1. Schválení  zápisu č. 3 ze zasedání AS FF UJEP 
2. Projednání návrhů: 
    2.1. návrh na složení vědecké rady FF UJEP 
    2.2. návrh na složení disciplinární komise FF UJEP 
 3. Žádost o schválení rozpočtových změn  
 4. Volba děkana FF UJEP 
 
 
 
bod č. 1 

Byla provedena kontrola zápisu ze dne 16. 5.. 2007. Veškeré připomínky byly do zápisu 
zapracovány.  

bod č. 2 

Členové  AS FF UJEP obdrželi předem návrh na složení vědecké rady FF UJEP, tak i návrh 
na složení disciplinární komise  FF UJEP. Oba návrhy okomentovala pověřená děkanka PhDr. 
Michaela Hrubá, Ph.D. 

 

 



Připomínky k bodu 2.1. 

• Mgr. M. Nitsche, Ph.D. vznesl dotaz: „Jakým způsobem je možné rozšířit složení  
vědecké rady?“ Dr. Hrubá informovala přítomné senátory, že složení VR FF lze 
rozšířit na základě podaného návrhu vedoucími kateder nebo po dohodě s vedením FF. 
O rozšíření VR FF lze uvažovat v době, kdy se akreditují nové studijní programy, 
zvýší se počty studentů  a rozšíří se  aktivity FF. 

Usnesení k bodu 2.1. 

AS FF UJEP v  souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. f,  zákona schvaluje návrh na 
složení vědecké rady FF           (9-0-0) 

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

 

 

Usnesení k bodu 2.2. 

AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. f,  zákona schvaluje návrh na složení  
disciplinární komise FF.        (9-0-0) 

 

 

bod č. 3 

Členové AS FF UJEP obdrželi předem žádosti o rozpočtových změnách, které senátu 
předkládá tajemnice FF Ing. Terezie Tahalová, která níže uvedené změny okomentovala. 
Jedná se o tyto změny: 

a) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru 
odpovídajícímu podílu na vyžádané výuce CJP v letním semestru 2006/2007 – z rozpočtu 
FF UJEP do rozpočtu PF UJEP – převáděná částka 140.000,- Kč. 

b) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace z rozpočtové kapitoly 
Mzdové náklady – jako úhrada za provedenou výuku Doc. PhDr. at Mgr. Zdeňka 
Radvanovského, CSc. v letním semestru akademického roku 2006/2007 z rozpočtu FF 
UJEP do rozpočtu PF UJEP – převáděná částka 72.000,- Kč včetně odvodů. 

c) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru 
odpovídajícímu podílu na vyžádané výuce Fakulty užitného umění a designu v letním 
semestru 2006/2007 – z rozpočtu FF UJEP do rozpočtu FUUD UJEP – převáděná částka 
195.000,- Kč. 

 
Připomínka k bodu 3 písm. c) 

• Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. vznesl dotaz: „Jak se vyvíjí jednání s FUUDem ohledně 
výuky mezi KPF a FUUD?“ Dr. Hrubá informovala přítomné, že rámcově bylo 
domluveno, že mezi FUUD a FF vznikne smlouva, jejíž součástí budou pravidla pro 
vzájemné vyrovnávání výuky. Klíčové bude rozhodnutí KPF o další spolupráci na SO 
ZHV – estetika. P. děkanka vyzvala na poradě vedoucích pracovníků vedoucího KPF, 
aby připravil stanovisko k dalšímu rozvoji a zajištění studia ZHV- estetika, resp. 
způsobu jeho budoucí akreditace.  

 
 
 

 



Usnesení k bodu 3: 
 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 3 písm. a.        (9-0-0) 

 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 3 písm. b.        (9-0-0) 

 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 3 písm. c.        (9-0-0) 

 
 
bod č. 4 
Předseda senátu Mgr. Jakub Pátek požádal přítomné senátory, aby přistoupili k volbě děkana 
FF. Jediným kandidátem na tuto funkci je současná pověřená děkanka PhDr. Michaela Hrubá, 
Ph. D. 
 
Usnesení k bodu 4: 
 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. g,  zákona se usnesl, že nově 
zvolenou děkankou Filozofické fakulty UJEP se stává pověřená děkanka PhDr. Michaela 
Hrubá, Ph.D.          (9-0-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Hana Krchovová     Ověřil: Jakub Pátek 
 


