
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápis č. 5 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 

konaného dne 24. 6. 2009 
 
 

 
PŘÍTOMNI:  

•  komora akademických pracovníků: Mgr.Jakub Pátek, Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.,  
      Mgr. Martin Veselý, Ph. D.,  

•  studentská komora:   Josef Trnka, Jan Tříska,  Jakub Doležel 
       Mgr. Michal Červenka 
  
       

OMLUVENI:      prof. Doc. PhDr.Miroslav Kryl, CSc. 
      Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
HOSTÉ:     Mgr. Jiří Koumar, Bc. Martin Zubík 

       
 

 
 
 
 
PROGRAM: 
1. Úvod 
2. Volba místopředsedy AS FF UJEP 
3. Schválení nových členů Disciplinární komise FF UJEP 
4. Podmínky pro přijímací řízení  pro akademický rok 2010/2011 
5. Rozpočtové změny 
6. Projekty OP VK 
7. Různé 
 
 
bod č. 1 
Předseda senátu Mgr. Pátek poděkoval Bc. Martinu Zubíkovi za spoluprácí v rámci AS FF UJEP, 
popřál mu mnoho dalších úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě, a zároveň přivítal nového 
člena Jakuba Doležela, který vzešel z doplňujících voleb do AS FF UJE dne 4. 6. 2009.  
 
bod č. 2 
Vzhledem k tomu, že se  senát sešel v usnášeníschopném počtu, přistoupil předseda senátu k volbě 
místopředsedy AS FF UJEP. Členové AS FF UJEP jmenovali do funkce skrutátora Mgr. Martina 
Veselého, Ph.D. a Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D. Volba místopředsedy probíhala tajným hlasováním. 
Na základě výsledků hlasování byl místopředsedou senátu zvolen Josef Trnka  (odevzdáno bylo  7 
hlasovacích lístků, z toho 6 platných, všechny platné hlasovací lístky byly ve prospěch J. Trnky). 
 
bod č. 3 
Členům AS FF UJEP byl předložen návrh na složení Disciplinární komise FF UJEP. Na nové funkční 
období byli jmenováni tito členové: 
 
Za katedru germanistiky 
Mgr. Jarmila Jehličková 
Lenka Pospíšilová  (1. ročník NJ – jednooborové studium) 



 
Za katedru historie 
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc. 
Jan Grisa (1. ročník KHR) 
 
Za katedru politologie a filozofie 
Mgr. Hynka Tippelta, Ph.D. 
Radek Nekola (3. ročník ZHV – Estetika) 
 
V tomto návrhu zároveň děkanka Filozofické fakulty UJEP Dr. Hrubá navrhla za předsedkyni 
 Doc. PhDr. Janu Englovou. 
 
Usnesení 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. f,  zákona schvaluje návrh na složení  
Disciplinární komise FF UJEP vč. navržené předsedkyně komise.   (7-0-0) 
 
bod č. 4 
Senátoři obdrželi předem Podmínky pro přijímací řízení ke studiu na Filozofické fakultě UJEP v   
akademickém roce 2010/2011. Mgr. Koumar blíže okomentoval předkládaný materiál. Senátoři byli 
upozorněni na možnou změnu termínu pro odevzdání ověřené kopie maturitního vysvědčení 
v souvislosti s  uzákoněním státní maturitní zkoušky. 
 
Usnesení 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e schvaluje Podmínky pro přijímací řízení ke 
studiu na Filozofické fakulty UJEP v  akademickém roce 2010/2011.   (7-0-0-) 
 
bod č. 5 
Senátoři obdrželi předem k prostudování tyto rozpočtové změny: 
a) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru odpovídajícímu 
podílu na vyžádané výuce CJP v letním semestru 2008/2009 – z rozpočtu FF UJEP do rozpočtu PF 
UJEP – převáděná částka 28.000,- K č. 
b) Vnitřní rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru odpovídajícímu 
podílu na vyžádané výuce Fakulty  umění a designu v letním semestru 2008/2009 – z rozpočtu FF 
UJEP do rozpočtu FUD UJEP – převáděná částka 80.900,- K č. 
c) Vnitřní rozpočtová změna souvisí se závazkem Filozofické fakulty vůči Pedagogické fakultě ve 
výši Kč 934.000,-. Jedná se o poměrové vyjádření krytí provozních nákladů za kalendářní rok 
2009.   
 
Usnesení 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 5 písm. a)                    (7-0-0) 
 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 5 písm. b)        (7-0-0) 
 
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c,  zákona schvaluje rozpočtovou 
změnu v bodě č. 5 písm. d)        (7-0-0) 
 
  
bod č. 6 
Senátoři také předem obdrželi anotace k projektům předkládaným do OP VK. Mgr. Tošková blíže 
seznámila přítomné s těmito projekty: 
 
OP VK prioritní osa 2.Terciární vzd ělávání, výzkum a vývoj , oblast podpory 2.2 Vysokoškolské 
vzdělávání. Filozofická fakulta bude předkládat: 
 
1)  projekt s názvem PRO FUTURO Inovace a rozvoj studia na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad 
Labem – Příležitost pro budoucnost.  Jde o projekt v první výzvě navržen k financování, ale 
nefinancovaný – katedry budou aktualizovat podklady, event. připraví vlastní doprovodné projekty.   



2) projekt s názvem Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovn íků FF UJEP, 
zvyšování odborné kompetence prostřednictvím systému individuálního odborného vzdělávání 
(celofakultní). 
3) projekt s názvem Didaktika – inovace a rozvoj didaktických p ředmětů na FF UJEP . Cílem bude 
příprava a vypracování sylabů a studijních opor , případně i skript (KHI +KPF) 
4) projekt s názvem Politická filozofie – inovace a rozvoj studijního o boru KPF FF UJEP , který 
napomůže rozvoji nově vzniklého studijního oboru (KPF) 
5) projekt s názvem Interkulturní germanistika – inovace a rozvoj studi jního oboru KGER FF 
UJEP, který napomůže rozvoji nově vzniklého studijního oboru. (KGER) 
6) projekt s názvem Inovace jazykové výuky na FF v Ústí nad Labem . Cílem projektu je zlepšení 
výuky cizích jazyků, inovace sylabu a kurzů a tvorba opor.(JC) 
 
 
OP VK prioritní osa 1. Po čáteční vzd ělávání . Filozofická fakulta bude předkládat: 
 
1) v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, projekt s názvem INTERNATEOVÉ 
DOKURAMA  - učební pomůcka pro výuku moderních dějin a výchovu k občanství (československé 
politické myšlení v letech 1917 až 2008) - KPF. 
 
2) v oblasti podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žádů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, s názvem Multikulturním vzd ěláváním proti xenofobii a rasismu . V tomto projektu 
vystupuje FF UJEP jako partner. Hlavní předkladatel je Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Projekt 
je zaměřen na celkové zvýšení odborné a metodické připravenosti vyučujících dějepisu a dalších 
souvisejících  společenskovědních předmětů na ZŠ SŠ. 
 
3) v oblasti podpory 1.3  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, projekt s názvem 
Fabriando fabicamur – Tvo řením se utvá říme - vzdělávání pro učitele, ICT ve výuce, čtenářská 
gramotnost, efektivní pedagogika společenských věd, podpora zaváděni  školních vzdělávacích 
programu; metodická podpora výuky cizích jazyku. (KHI+KPF) 
 
Usnesení: 
V souladu s nařízením Doc. Ing. Loučky, CSc., prorektora pro vědu a zahraničí, členové senátu 
schválili všechny projekty předkládané do OPVK prioritní  osy 2.Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, 
oblast podpory 2.2 a prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3. 
s podmínkou, že předkládané projekty do prioritní osy 2. budou ve své finální podobě opět rozeslány 
senátorům na vědomí.         (7-0-0) 
 
bod č. 7 
Mgr. Pátek upozornil na termín svolání Akademické obce FF UJEP, který byl předběžně stanoven 
v týdnu od 5. – 9. října 2009. Přesný termín konání bude stanoven na zářijovém kolegiu děkanky (2. 9. 
2009), kterého se také zúčastní. 
 
 
Příští zasedání AS FF UJEP je předběžně stanoveno na 23. 9. od 10 hod. ve studovně KHI 
                    30. 9. od 13 hod. v zasedačce  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
        Mgr. Jakub Pátek 
        předseda senátu FF UJEP 


