Zápis č. 5 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 23.11. 2011

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
doc. PhDr. Renata Cornejo, Ph.D.
Mgr. Eva Krovová
Mgr. Vilém Zábranský
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

•

studentská komora:

HOSTÉ:

Bc. Josef Trnka
Soňa Donátová
Jakub Doležel
Jan Grisa

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová
Mgr. Kateřina Tošková

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Rozpočtové změny
3. Projekty OPVK
4. Různé

bod 1.
Předseda senátu přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
bod 2.
Ing. Tahalová, tajemnice fakulty, předložila senátorům ke schválení rozpočtové změny týkající se
vyžádané výuky, kterou zajišťuje FUD pro studenty FF UJEP (výuka ZHV – Estetiky), v letním
semestru 2010/2011 a zimním semestru 2011/2012. Částka pro letní semestr činí Kč 37.649,- a zimní
semestr Kč 130.814,-.
Usnesení
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou změnu
(8-0-0)

bod 3
Doc. Hrubá, proděkanka pro rozvoj a informatizaci FF UJEP seznámila senátory s
připravovanými projekty OPVK:
a) do prioritní osy 2.3. – Šance pro mladé výzkumníky - "postdoc"
- UJEP v roli žadatele; řešení spolu s PřF UJEP
- cílem: vytvoření 2 pracovních pozic pro absolventy doktorského studia (1 na PřF, 1 na FF)
Doc. Hrubá upřesnila, že se jedná o finanční prostředky alokované dle výstupu z RIVu. V kooperaci
s Bc. Suchým, pracovníkem oddělení prorektora pro rozvoj a informatizaci, byly vypracovány
podklady k projektu. Postdok za FF bude mít jasně vymezený plán svých výzkumných aktivit a
předefinovaný počet výstupů VaV, které bude muset během 3 let trvání projektu realizovat. Výsledky
jeho práce bude kontrolovat tzv. mentor, odborník v dané výzkumné oblasti. Tento projekt bude mít
vazbu na jedno z velkým výzkumných témat na KHI, které je zaměřeno na středověká a raně
novověká města s důrazem na výzkum a zpřístupňování pramenů. Dále doc. Hrubá okomentovala
výši rozpočtu, především se vyjádřila k výši osobních nákladů, které jsou vyšší než je obvyklé, ale
plně odpovídají vyhlášeným podmínkám.
Usnesení
AS FF UJEP schválil předložený projekt do prioritní osy 2.3. s názvem „Šance pro mladé
výzkumníky“.

(8-0-0)

b) do prioritní osy 2.4. - Partnerství mezi Čechami a Moravou pro ochranu a rozvoj kulturního
dědictví
- KHI UJEP v roli spoluřešitele;,další partner je UP Olomouc; hlavní řešitel Univerzita
Pardubice
- cílem: vytvořit partnerské sítě
Smyslem projektu je stimulovat utváření sítí a komunikačního prostředí ke sdílení poznatků mezi
pedagogickými pracovníky tří českých univerzit; zahraničními institucemi terciálního vzdělávání;
zástupci vědeckých institucí (restaurátory, knihovníky, památkáři); odborníky z veřejné a podnikatelské
sféry a studenty vyšších forem studia. KHI se zapojí do klíčových aktivit tří klíčových aktivit. (kolokvia,
digitalizace, stáže).
Usnesení
AS FF UJEP schválil předložený projekt do prioritní osy 2.4. s názvem Partnerství mezi Čechami a
Moravou pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví
(8-0-0)
c) do prioritní osy 2.4. – Etika a odpovědnost managementu
- UJEP v roli žadatele; hlavní řešitel FF UJEP, spoluřešitelé ČSOB, Výbor dobré vůle Olgy
Havlové, VŠEM Praha, spolupracující instituce Krajský úřad Ústeckého kraje
- cílem: vytvořit síť pro dlouhodobou spolupráci v oblasti etiky a odpovědnosti managementu,
je postavena na spolupráci VŠ sektoru s dalšími subjekty z aplikační sféry
Tento projekt blíže okomentoval doc. Havlíček. Projekt je plánován na 2 roky s celkovým rozpočtem
29 mil. Kč. Výše rozpočtu plně odpovídá vyhlášení, neboť spodní hranice činí Kč 20 mil. Projekt byl
stanoven na výši Kč 29 mil, aby v případě škrtů ze strany MŠMT, nespadl pod vyhlášený limit.Tento
projekt vychází ze záměru KPF FF UJEP akreditovat v budoucnu obor Etika a dále navazuje na již
realizovaný projekt OPVK „Communitas pro praxi“. Doc. Havlíček okomentoval cíl projektu tj. vznik
sítě, která by měla propojit akademickou sféru (studenti, učitelé VŠ, humanitní a ekonomické obory)
s aplikační sférou. Spolupráce by měla být realizována výměnou poznatků prostřednictvím
tematických seminářů, stážemi VŠ studentů a učitelů. V rámci projektu by měl vzniknout e-learningový
program pro toto téma, odborné studie a interaktivní informační databáze. Tento návrh vyvolal
dlouhou diskusi, neboť na půdě FF UJEP nebyl dosud schvalován projekt s takovou výši rozpočtu, kdy
hlavním řešitelem je FF UJEP. Dotazy se týkaly jednak partnerů projektu, kdy doc. Havlíček sdělil, že
lidé zapojeni do tohoto projektu mají zkušenosti s tímto tématem, v aplikační sféře se tomuto tématu
dlouhodobě věnují. Další dotaz se týkal bližšího zapojení ČSOB do projektu. Doc. Havlíček sdělil, že
se jedná o partnera bez finančního příspěvku, který reprezentuje komerční sektor, a který se bude
průběžně podílet na všech klíčových aktivitách projektu. Doc. Havlíček ubezpečil senátory, že VŠEM

je bezpečný partner, který není zatížen skandálem, a který plní své závazky. S Výborem dobré vůle
Olgy Havlové a Krajským úřadem Ústeckého kraje FF UJEP již spolupracuje v rámci projektu
„Communitas pro praxi“.
Doc. Hrubá upozornila senátory na celkově krátkou dobu trvání projektu, v jejímž průběhu je nutné
splnit vytčené cíle a dále na závazek FF UJEP plnit indikátory v rámci projektu VaVpI a povinnost
spolufinancovat projekt VaVpI ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů. Dále upozornila a tázala se,
zda jsou vyčleněny prostředky na pětiletou udržitelnost projektu.Ta v tomto případě spočívá v zajištění
funkčnosti internetového portálu. Doc. Havlíček potvrdil, že se s udržitelností počítá.
Dr. Nitsche navrhl zřídit interaktivní informační databázi nejen v českém, ale i v anglickém jazyce a tím
otevřít toto téma v mezinárodním měřítku. Doc. Havlíček sdělil, že projekt počítal pouze s českou
verzí, ale je možné vytvořit i anglickou mutaci.
Senátoři dále požádali o sdělení, kdo ponese rizika vzniku nezpůsobilých výdajů a neplnění klíčových
aktivit. Mgr. Tošková sdělila, že tato rizika je možné eliminovat prostřednictvím smlouvy s partnerem.
Na tento bod jednání se dostavil Jan Grisa, který se účastnil hlasování.

Usnesení
AS FF UJEP schválil předložený projekt do prioritní osy 2.4. s názvem Etika a odpovědnost
managementu
(9-0-0)

bod 4.
Doc. Hrubá požádala senátory o schůzku v měsíci prosinec (předběžný termín 21.12.2011).
Program jednání:
a) připravovaný projekt v rámci programu Cíl 3
b) záměr vedení UJEP zřídit centralizovat agendu dílčích projektů OPVK
c) celkový přehled řešených projektů na FF UJEP

Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
předseda AS FF UJEP

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

