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Zápis z mimořádného veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 30.6. 2008

PŘÍTOMNI:
•

•
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr. Jakub
Pátek, Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
studentská komora:
Josef Trnka, Jan Tříska, Mgr. Martin Zubík
hosté:

OMLUVENI:

Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., Ing. Terezie
Tahalová, Mgr. Daniel Kroupa
Doc. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.,Mgr. Renata
Cornejo, Ph.D., Mgr. Michal Červenka

PROGRAM:
1.) Projednání projektu Doc. Havlíčka „Poznávání jako cesta“
2.) Projednání projektu Mgr. Kroupy „Vzdělávání pro demokracii“
bod 1.)
Na úvod jednání předseda senátu Mgr. Pátek poděkoval přítomným za účast na
mimořádném zasedání AS FF UJEP a konstatoval, že senát se sešel v usnášeníschopném
počtu. Poté předal slovo Doc. Havlíčkovi, který přítomné blíže seznámil s navrhovaným
projektem, zejména s jeho předkládaným rozpočtem. Prvním a zásadním sdělením byla
zpráva o stanovení max. výše rozpočtu pro II. výzvu, a to 15 mil. Kč. Zatímco v I. výzvě byl
stanoven rozpočet min. 15 mil. Kč. Doc. Havlíček se podrobně věnoval jednotlivým
položkám rozpočtu, a to zejména osobním nákladům, kde senátorům byla sdělena konkrétní
jména odborných zaměstnanců na vedoucích postech:
1.) projektový manager
Zdeněk Hušek
2.) projektový asistent
Dana Hasse
3.) hlavní metodik
Aleš Havlíček
Dále doc. Havlíček podrobně okomentoval prac. náplň ostatních odborných zaměstnanců.
Na tomto projektu budou významně participovat i zaměstnanci KPF, FF příp. dalších složek
UJEP, konkrétně jako tutoři a autoři odborných textů, dále jako administrativní zaměstnanci
(ekonomický manager, účetní, administrativní pracovník).
Doc. Havlíček nejenže podrobně vysvětlil senátorům také ostatní položky rozpočtu, ale i
celkovou náplň, smysl a cíl projektu.
Z jednání vyplynuly následující požadavky a doporučení ze strany AS FF UJEP:
1.) celkově ponížit výši rozpočtu, především náklady na odborné zaměstnance
2.) bylo doporučeno uzavřít s projektovým managerem a projektovou asistentkou DPČ

3.) doc. Havlíček byl upozorněn na stanovení počtu hodin tutora (max. 150 hod./rok)
4.) předkladateli projektu bylo doporučeno zjistit, zda lze v rozpočtu uplatnit režijní náklady
5.) předkladateli projektu bylo doporučeno ve zprávě deklarovat udržitelnost projektu na
dalších 5 let
Senát pověřil tajemnici FF UJEP kontrolou poslední verze rozpočtu projektu. Tajemnice bude
informovat senátory o výsledku kontroly.
Usnesení:
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 1.1. Nadaní
studenti .
(6-0-0)
Hlasování ve formátu: „souhlasí“ – „nesouhlasí“ – „zdržel se hlasování“ (dále jen číslem).

2.) Mgr. Kroupa předložil AS FF UJEP ke schválení projekt „Vzdělávání pro demokracii“.
Vzhledem k tomu, že senátorům nebyl předložen rozpočet projektu, vzali senátoři tento
projekt pouze na vědomí, s tím, že konstatují, že realizace takto koncipovaného projektu by
byla přínosná. Mgr. Kroupa byl tedy požádán o vypracování podrobného rozpočtu k projektu.
Tento rozpočet bude senátorům předložen na přelomu srpna/září 2008, a poté senát k němu
sdělí své stanovisko.

Mgr. Jakub Pátek
předseda AS FF UJEP

