Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 20. 4. 2016
Přítomni:
•

Komora Akademických pracovníků:

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
Mgr. Eva Krovová
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
Mgr. Josef Märc

•

Studentská komora:

Jiří Myroniuk
Michal Jirman
Radek Rákos
Jan Grisa

Hosté:

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová,
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výsledky hlasování per rollam
Rozpočet FF UJEP na rok 2016
Výroční zpráva o hospodaření FF UJEP za rok 2015
Projekt v programu Euroregion Elbe/Labe
Výroční zpráva o činnosti FF UJEP za rok 2015
Různé

Bod 1
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., předseda senátu poděkoval přítomným za Schválení podmínek 2. kola
přijímacího řízení na FF UJEP na ak. rok 2016/17 vč. pozměňovacích návrhů formou per rollam k 14.
4. 2016. Hlasování per rollam se zúčastnilo 7 senátorů. Pozměňovací návrhy:
1) zavést přijímací zkoušky u NMgr. SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové) v prezenční formě
(5 ano, 2 ne)
2) nevypisovat ve 2. kole příjímacího řízení NMgr. SO Politická filozofie

(6 ano, 1 ne)

3) nevypisovat ve 2. kole přijímacího řízení NMgr. SO Učitelství německého jazyka a literatury
pro střední školy (jednooborové) v kombinované formě studia
(6 ano, 1 ne)
4) nevypisovat ve 2. kole přijímacího řízení NMgr. SO Historie (jednooborové) v kombinované
formě studia
(5 ano, 2 ne)
5) opravit na str. 3/Dokumentace památek v KS - formulaci ve sloupci „Další podmínky“ na:
„Podmínkou pro otevření oboru je min. 10 zapsaných uchazečů“.
(7 ano, 0 ne)

Bod 2
Senátoři obdrželi předem v el. podobě znění Rozpočtu fakulty na rok 2016. Dokument okomentovala
tajemnice fakulty. Doc. Hrubá, děkanka fakulty informovala nové senátory s metodikou financování
vysokých škol.
Usnesení
AS FF UJEP schválil dle §27 písm. 1, odst. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů Rozpočet fakulty FF UJEP za rok 2015.
(9 ano, 0 ne, 0 zdržel se)

Bod 3
Senátoři obdrželi předem v el. podobě znění Výroční zprávu o hospodaření FF UJEP za rok 2015.
Dokument okomentovala tajemnice fakulty.
Usnesení
AS FF UJEP schválil dle §27 písm. 1, odst. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů Výroční zpráva o hospodaření FF UJEP za rok 2015.
(9 ano, 0 ne, 0 zdržel se)

V této části jednání opustil z pracovních důvodů zasedání doc. Veselý. Tajemnice fakulty požádala
senátory o zařazení mimořádného bodu jednání – projednání záměru katedry germanistiky podat
projekt s finanční spoluúčastí v programu Euroregion Elbe/Labe. Senátoři hlasovali o zařazení tohoto
bodu na jednání.
(8 ano, 0 ne, 0 zdržel se)

Bod 4
Tajemnice krátce uvedla záměr katedry germanistiky a poté předala slovo doc. Cornejo, vedoucí
katedry germanistiky. Doc. Cornejo, seznámila senátory s připravovanou velkou mezinárodní
germanistickou konferencí, která se bude konat ve spolupráci s UK Praha v říjnu t.r. Vzhledem k tomu,
že Rada kraje nedoporučila žádost o grant FF UJEP na pokrytí nákladů spojených s touto akcí, bylo
nutné najít jiné možnosti financování. Doc. Cornejo informovala o možnostech programu Euroregionu
Elbe/Labe. Částka, o kterou by katedra žádala, nepřevýší částku 400 tis. Kč., spoluúčast činí 15 %.
Jakým způsobem by byla tato spoluúčast pokryta nebylo senátorům přesně zodpovězeno, neboť doc.
Cornejo neznala přesné podmínky grantu. V úvahu přichází spoluúčast v oblasti mezd, příp.
z provozních prostředků fakulty. Vzhledem k těmto skutečnostem se senátoři rozhodli hlasovat o
projektu v rámci programu Euroregion Elbe/Labe formou per rollam poté, co budou známy podmínky
čerpání grantu a způsob pokrytí spoluúčasti fakulty.
(8 ano, 0 ne, 0 zdržel se)
Bod 5
Senátoři obdrželi předem v el. podobě znění Výroční zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2015.
Dokument okomentovala doc. Hrubá. K tomuto dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení
AS FF UJEP schválil dle §27 písm. 1, odst. d zákona o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů Výroční zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2015.
(8 ano, 0 ne, 0 zdržel se)
Různé
1. Doc. Hrubá seznámila senátory se záměrem fakulty udělit u příležitosti 10 let od vzniku fakulty
čestné tituly těmto osobnostem: emeritní profesorka – prof. Marouškové, titul d.h.c. – prof. Roytovi a
prof. Kohákovi. Tento záměr schválila VR FF UJEP na svém řádném zasedání dne 14. 4. 2016,
následující den, tj. 15. 4 2016 byly všechny návrhy včetně zápisu z VR FF UJEP zaslány prof. Jílkové,

prorektorce pro vědu UJEP. Bohužel vedení univerzity se rozhodlo nezařadit na program jednání VR
UJEP udělení titulů d.h.c. Doc. Hrubá zaslala rektorovi univerzity dopis, ve kterém žádá o zařazení
tohoto bodu na jednání VR UJEP, neboť o tomto záměru informovala vedení univerzity, resp. oddělení
pro vědu UJEP již 8. 3. 2016 a dále seznámila rektorem se zněním těchto návrhů na schůzce dne 6.
4. 2016. Doc. Hrubá informovala senátory, že využije svého práva členky VR UJEP zařadit do
programu nový bod jednání. Senátoři vyjádřili formou hlasování jednomyslnou podporu prosazení
výše uvedeného návrhu udělení čestných doktorátů.
(8 ano, 0 ne, 0 zdržel se)
2. Senátoři byli upozorněni na připravovaný projekt dr. Novotného z KPF v rámci programu Cíl 2, kde
termín pro podání návrhu projektu do Saské rozvojové banky je stanovena na 15. 5. 2016. Vzhledem
k této skutečnosti bylo stanoveno další zasedání AS FF UJEP na 11. 5. 2016.
3. Senátor Rákos požádal přítomné, zda by mohli projednat otázku zveřejňování informací, postupů a
pokynů pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Po rozpravě bylo konstatováno, že se
senát k tomuto tématu vrátí na některém dalším zasedání za účasti doc. Bergerové, proděkanky pro
studium. Senátor Rákos byl požádán, aby připravil podklady pro toto jednání.
4. Senátoři také projednali způsob hlasování per rollam, kdy předseda senátu požádal senátory, aby
se v průběhu samotného hlasování per rollam zdrželi všech vyjádření k rozhodnutí ostatních členů AS
FF UJEP. Tato skutečnost se nikterak nedotýká svobody diskuse nad předloženými návrhy, která
hlasování předchází. K technickému řešení jasného oddělení prostoru pro diskusi a hlasování se
senát vrátí na příštím zasedání.

Další zasedání AS FF UJEP se uskuteční dne 11. 5. 2016 ve 12.00 hod. v místnosti A-313.

