
 
 
 
 
 
 

Zápis č. 4 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 20. 5.  2009 

 
 

 
PŘÍTOMNI:  

• komora akademických pracovníků: prof. Doc. PhDr.Miroslav Kryl, CSc.,Mgr. Martin  
     Nitsche, Ph.D.,  

      Mgr. Martin Veselý, Ph. D.,  
• studentská komora:   Josef Trnka, Jan Tříska,  Bc. Martin Zubík, 
       Mgr. Michal Červenka 
• hosté    Michal Trněný  
       

OMLUVENI:      Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
      Mgr.Jakub Pátek, 
 

 
 
 
 
PROGRAM: 
1. Kontrola úkolů 
2. Personální změny na děkanátě FF UJEP 
3. Metodika přerozdělování rozpočtu UJEP 
3. Úpravy ve Studijním a zkušebním řádu UJEP 
 
ad 1. 
Místopředseda senátu Bc. Martin Zubík, poděkoval senátorům za schválení formou per rollam (dne 
12. 5. 2009) volební komise FF UJEP pro nadcházející doplňující volby do AS FF UJEP. Doplňující 
volby se uskuteční 4. června 2009 od 9 – 12 hod. před děkanátem FF UJEP. 
 
ad 2.  
Dr. Hrubá informovala přítomné senátory o personálních změnách na děkanátě FF UJEP. Vedení FF 
přijalo rezignaci Doc. Kaiserové na místo proděkana pro vědu a výzkum s účinností od 1. 6. 2009. Na 
post proděkana pro vědu bude jmenován Doc. Aleše Havlíčka, který vzhledem ke svým zkušenostem 
s ediční činností i prací na projektech, včetně zasedání ve strukturách GAČR má pro vykonávání 
tohoto postu veškeré předpoklady. Místo proděkana pro rozvoj nebude do konce kalendářního roku 
obsazeno – jednotlivé úkoly v tomto rezortu převezmou členové vedení FF po dohodě s Doc. 
Havlíčkem, resp. po jeho návratu z nemocenské. Tento krok přispěje k ušetření prostředků na 
děkanátě FF v souvislosti s nepříznivým rozpočtem. Event. obsazení místa proděkana pro rozvoj bude 
projednáno na zasedání kolegia v listopadu 2009. 
 
Usnesení: 
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b, zákona členové senátu vzali předložené změny na 
vědomí. 
 
 
 



ad 3. 
     Dr. Hrubá zdůraznila nutnost začít  řešit propady rozpočtu související se stagnujícím normativem a 
vyzvala vedení UJEP, aby se začalo zabývat hrozícím kolapsem rozpočtu fakult s nízkým 
koeficientem v následujících letech, stejně jako narůstajícími disproporcemi mezi jednotlivými 
součástmi v oblasti mezd a možnostmi dalšího rozvoje. 
Komentována byla v diskusi i příčina finančních potíží na FF. Ač FF roste, má největší nárůst studentů 
a rozpočet se proti roku 2008 zvýšil o 15, 5 % tento nárůst sotva stačí pokrýt stagnující normativ na 
studenta, tedy reálný propad dotace, která na FF přichází (normativ je již třetí rok stejný a nereaguje 
na inflaci, rostoucí náklady na energie atd.). Tento propad je způsoben i zvýšením peněz 
odčerpávaných rektorátem UJEP (v roce 2009 odebral rektorát UJEP o 600 Kč na studenta více než v 
předcházejícím roce). Děkanka FF byla ve vedení UJEP jediná, která hlasovala proti takto 
postavenému rozpočtu. 
    Na nadcházejícím kolegiu rektorky bude projednávána Strategie rozvoje UJEP v letech 2010 -2015. 
Dr. Hrubá bude o výsledku jednání informovat senátory FF UJEP. 
 
Usnesení: 
Senátoři FF UJEP vyjádřili podporu vedení fakulty ve výše uvedených krocích. 
 
ad 4. 
Senátoři obdrželi předem návrhy úprav ve Studijním a zkušebním řádu UJEP. Nad těmito úpravami se 
vedla diskuse. Na závěr jednání vyjádřili připomínky, které budou předány zástupcům FF v senátu 
UJEP, kteří tento bod budou schvalovat na svém zasedání dne 28. 5. 2009. 
 
Připomínky: 
Senátoři vyjádřili připomínku k   čl. 7, bodu  č.6, kde by bylo vhodné doplnit časový údaj, ve kterém je 
možné uznat zápočet získaný při předchozím studiu tohoto předmětu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Martin Zubík 
       místopředseda senátu FF UJEP 
 
 
 
 

 


