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ZÁPIS Č. 74/2021 
ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v 

Českých Budějovicích 
ze dne 1. března 2021 

 
 
 

Přítomni (bez titulů, abecedně): M. Aurová, H. Dvořáková, V. Faktorová, M. 
Halamová, K. Hodková, J. Hrdlička, V. Grubhoffer, J. Lassner, L. Nagy, V. Papoušek, A. 
Prošková, J. Zámečník 
 
Zapisovatel:  M. Aurová 
Ověřovatelé:  J. Zámečník, A. Prošková 
Skrutátoři:  L. Nagy, V. Grubhoffer 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Projednání a schválení dokumentů:  

a. Jednací řád VR FF JU 
b. Řád doktorského studia na FF JU - bezkreditní forma 
c. Řád doktorského studia na FF JU – kreditní forma 
d. Řád habilitačního a profesorského řízení na FF JU 
e. Řád habilitačního řízení na FF JU 

3. Schválení návrhu znění informací pro veřejnost o AS FF JU; 
4. Stanovení harmonogramu úpravy Jednacího řádu AS FF JU. 
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
 
Ad 1: 
Jednání zahájila předsedkyně AS  FF  JU  M. Aurová, která přivítala proděkana pro 
vědu a výzkum prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. Byli zvoleni zapisovatelka, 
ověřovatelé a skrutátoři. Při hlasování o programu se 11 přítomných senátorů 
vyslovilo kladně, nebyl podán žádný pozměňovací návrh a program zasedání byl 
schválen v podobě uvedené v pozvánce. 
 
 
Ad 2: 
V hlavním bodu jednání proděkan pro vědu a výzkum představil senátorům 
dokumenty předložené k projednání a schválení, shrnul a vysvětlil nutné změny, 
které vedou k reflektování nových skutečností, jakým jsou například synchronní 
elektronická jednání a z nich vyplývající situace. 
 
Senátoři v dalším přistoupili k hlasování postupně o jednotlivých dokumentech, 
jmenovitě, přičemž každý dokument byl schválen plným počtem hlasů.   
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Usnesení č. 3:  
Senát FF AS JU schvaluje předložené dokumenty: 

a. Jednací řád VR FF JU 
b. Řád doktorského studia na FF JU - bezkreditní forma 
c. Řád doktorského studia na FF JU – kreditní forma 
d. Řád habilitačního a profesorského řízení na FF JU 
e. Řád habilitačního řízení na FF JU 
 

 
Hlasování: Pro schválení se vyslovilo 11 senátorů z 11 přítomných u každého 

dokumentu. 
 
Schválení Jednacího řádu VR FF JU předsedkyně oznámí předsedovi AS JU s žádostí o 
projednání a schválení a zároveň zpraví překladatele o usnesení. 
 
 
Ad 3: 
V následujícím bodě senátoři schválili znění informace navržený senátory z řad 
studentů, která bude umístěna na webové stránky FF JU v sekci AS FF JU. Schválené 
znění přepošle předsedkyně Mgr. Poslušné. 
Hlasování: 11 senátorů z 11 přítomných se vyslovilo pro navržené znění. 
 
 
Ad. 4:  
Vzhledem k nutnosti inovace jednacího řádu AS FF JU zahajuje senát přípravu jeho 
nového znění. Členy pracovní komise byli ustanoveni L. Nagy, J. Hrdlička a J. 
Zámečník. Jako termín byl zvolen konec současného semestru tak, aby nový 
akademický rok již měl k dispozici novou verzi jednacího řádu.  
 
 
Ad 5: 
 
a. Prošková, členka AS FF, informovala o návrhu prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, 

CSc., a prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc. do Rady pro vnitřní hodnocení.  
 

b. J. Lassner informoval o vytvoření Teamu pro komunikaci mezi senátory ze 
studentských řad a studenty FF JU. Zároveň vznesl dotaz na charakter informací 
zveřejňovaných na sociálních sítích FF JU. Senátoři se shodli, že pro účely 
informovanosti o činnosti senátu mezi studenty jsou vhodné všechny 
navrhované informace, tj. o zasedání, o bodech jednání, odkazy na pozvánky a 
zápisy atp. Dále se shodli na tom, že senátoři z řad studentů budou v těchto 
záležitostech komunikovat přímo s Mgr. B. Poslušnou a zpravovat o dění zbytek 
senátu. 

 
c. L. Nagy vznesl návrh prodiskutovat s proděkanem pro studium Mgr. Davidem 

Skalickým, Ph.D., kromě dříve navrhovaného tématu studentského hodnocení i 
otázku flexibility a administrativní zátěže určitých výkonů spojených 
s administrací studia a zejména se sestavováním rozvrhů. L. Nagy rovněž 
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zdůraznil urgentnost tohoto bodu vzhledem k blížícím se administrativním 
krokům pro organizaci příštího semestru.   

 
 
Ad 6. 
Přítomní se shodli na dalším přibližném termínu v závěru měsíce března s tím, že 
k jednání bude pozván proděkan pro studium (prostřednictvím předsedkyně). 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: M. Aurová 
 
 
Zápis ověřili:  A. Prošková 
 
   J. Zámečník 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 2. března 2021 
 


