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Zápis č. 4 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 18.6. 2008 

 
 

 
PŘÍTOMNI:  

• komora akademických pracovníků:  Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr.Jakub  
                                                                Pátek, Mgr. Martin Veselý, Ph. D. 
• studentská komora:            Bc. Michal Červenka, Josef Trnka, Jan Tříska,    
                                                  
• hosté:     PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D,   Ing. Terezie  
      Tahalová,  
 

OMLUVENI:     Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Bc. Martin Zubík 
 
 
 

PROGRAM: 
1.) Projekty ESF 
2.) Rozpočtové změny 
 
     Předseda senátu Mgr. Pátek přivítal přítomné senátory i hosty. Konstatoval, že Senát FF se 
sešel v usnášeníschopném počtu. 
 
bod č. 1. 
Dr. Hrubá  na úvod  seznámila přítomné se zapojením FF do univerzitních projektů. Poté 
předložila senátorům stručný přehled  podávaných projektů ESF. 

1. Celofakultní projekt pro OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2  Vysokoškolské 
vzdělávání, který je zaměřen na studenty a potenciální studenty oborů na FF UJEP 
v interní formě studia bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně.  

2. Celofakultní projekt pro OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3. Další vzdělávání 
pracovníků škol a školských zařízení, který je zaměřen na podporu tvorby školních 
vzdělávacích programů na SŠ v Ústeckém kraji. 

Dr. Hrubá stručně charakterizovala cíle projektů, klíčové aktivity, včetně partnerů 
projektu. 
3. Dále senátorům předložila ke schválení individuální projekt Doc. Havlíčka, který 

spadá také do kategorie OPVK, ovšem prioritní osa 1, oblast podpory 1.1. Nadaní 
studenti SŠ, který je zaměřen na doplňkové vzdělávání nadaných SŠ studentů 
z Ústeckého kraje a na přípravu budoucích studentů FF UJEP. Projekt je ze strany 
vedení FF UJEP podporován, ovšem z jednání senátu vyplynula potřeba upřesnit 
některé položky rozpočtu, především režijní náklady, dále bylo konstatováno, že 
předkladatel projektu nedostatečně specifikoval položku personifikace jednotlivých 
aktivit tj. kdo bude zodpovědný za jednotlivé aktivity. Členové AS FF UJEP také 
doporučují Doc. Havlíčkovi uzavřít smlouvu o spolupráci s navrhovanými partnery. 



AS FF bude také vzhledem k rozpočtu projektu požadovat konkrétní informaci ohledně 
podílu finanční zodpovědnosti FF v rámci další udržitelnosti projektu dle podmínek ESF. 
 

Usnesení: 
V souladu s nařízením Doc. Ing. Loučky, CSc., prorektora pro vědu a zahraničí, členové 
senátu schválili celofakultní projekt OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2. 
Vysokoškolské vzdělávání .        (7-0-0) 
Hlasování ve formátu: „souhlasí“ – „nesouhlasí“ – „zdržel se hlasování“ (dále jen číslem). 

V souladu s nařízením Doc. Ing. Loučky, CSc., prorektora pro vědu a zahraničí, členové 
senátu schválili celofakultní projekt OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3.. Další 
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.     (7-0-0) 
 
V souladu s nařízením Doc. Ing. Loučky, CSc., prorektora pro vědu a zahraničí, členové 
senátu odložili hlasování o schválení předloženého projektu Doc. Havlíčka pro OP VK, 
prioritní osa 1, oblast podpory 1.1. Nadaní studenti SŠ. Senátoři se dále shodli na svolání 
mimořádného zasedání AS FF UJEP, hostem kterého bude Doc. Havlíček, který blíže seznámí 
senátory s předkládaným projektem. Termín bude včas oznámen.     
 
bod č. 2 
Tajemnice  fakulty předložila senátorům ke schválení rozpočtové změny, které se týkají: 
a) úhrada vyžádané výuky PF v letním semestru 2007/2008 – převáděná částka  Kč 21.000,-. 
b) úhrada vyžádané výuky FUD v letním semestru 2007/2008 – převáděná částka Kč 82.000,- 
c) úhrada závazku  - krytí provozních nákladů FF UJEP vůči PF UJEP ve výši Kč 809.806,-  
 
Ing. Tahalová seznámila přítomné s navrhovanými změnami. Mimo jiné upozornila senátory 
na nižší částku rozpočtové změny (krytí provozní nákladů), než jak byla plánována 
v původním rozpočtu. Jedná se o  ponížení podílu za provoz knihovny PF. Důvodem jsou 
dlouhodobé výhrady k  činnosti a výsledkům práce této knihovny ve vztahu k FF. 
V následující diskusi  členové senátu požádali vedení fakulty, aby jim byla předložena zpráva 
o činnosti knihovny PF za ak. rok 2007/2008, v níž budou konkrétně specifikovány jednotlivé 
služby poskytované knihovou PF Filozofické fakultě. Součástí zprávy by také měl být přehled 
o návštěvnosti studentů FF dle filtrace databáze čipových studentských karet. Úkolem byla 
pověřena tajemnice FF Ing. Tahalová a proděkan pro rozvoj a informatizaci Mgr. Škvára. 
Dále senátoři doporučili vytvořit anketu na webových stránkách fakulty – Vyjádření studentů 
FF ke spokojenosti se službami knihovny PF. 
 
Usnesení: 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 2 písm. a)        (7-0-0) 

AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 2 písm. b)        (7-0-0) 

AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 2 písm. c)        (7-0-0) 

        

 

         Mgr. Jakub Pátek 
                            předseda AS FF UJEP 


