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ZÁPIS Č. 77/2021 
ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích 
ze dne 3. června 2021 

 
 
 

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

1. Zahájení 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FF JU za rok 2020 

předložené děkanem Ondřejem Peškem  
3. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření FF JU za rok 2020 

předložené děkanem Ondřejem Peškem 
4. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti grantové agentury FF JU za 

rok 2020 předložené předsedou Komise GA FF JU Daliborem Turečkem  
5. Projednání podnětu Dr. Hořejšího (UBO)  
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
 
Ad 1: 
Jednání zahájila předsedkyně AS  FF  JU  M. Aurová, která přivítala děkana FF JU O. 
Peška a tajemnici FF JU I. Hondlíkovou. Byli odhlasováni zapisovatelka, ověřovatelé a 
skrutátoři, stejně tak i upravený program zasedání, kam byl dodatečně přidán bod č. 
4 Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti grantové agentury FF JU 
 
 
Ad 2 a 3: 
Ve druhém a třetím bodě jednání děkan a tajemnice FF JU shrnuli stěžejní body 
výročních zpráv o činnosti a hospodaření fakulty FF JU za rok 2020 přičemž děkan 
poukázal zejména na dopady protiepidemických opatření na chod i hospodaření 
fakulty a tajemnice doplnila detailnější informace ohledně některých konkrétních 
položek. Po diskusi členové AS FF JU ocenili novou podobu Výroční zprávy o činnosti 
fakulty, upozornili na drobné nepřesnosti (chybějící akademické tituly, chybný rok 
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vydání publikace) v obou dokumentech a doporučili zveřejnění finální verze Výroční 
zprávy o činnosti fakulty doplněné o grafický materiál na webových stránkách FF JU.  
 
Hlasování ad 2: Pro schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty se vyslovilo 10 z 10 
přítomných. 
 
Hlasování ad 3: Pro schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty se vyslovilo 10 
z 10 přítomných.  

 
 

Usnesení o obou výročních zpráv za rok 2021 předsedkyně oznámí vedení 
fakulty.   

 
 
Ad 4: 
 
Předsedkyně AS FF JU, která je současně členkou Komise GA FF JU, představila 
stručně obsah Výroční zprávy o činnosti GA FF JU. Upozornila zejména na možnost 
žádat nově o příspěvek na krátkodobý badatelský a dále o podporu účasti na 
zahraniční konferenci. 
 
Hlasování ad 4: Pro schválení Výroční zprávy o činnosti grantové agentury FF JU za 
rok 2020 se vyslovilo 9 z 10 přítomných. Jeden přítomný se zdržel hlasování.  
 
Ad. 5: 
V. Faktorová představila podnět Dr. Hořejšího (UBO), který vyzval AS FF JU 
k projednání záležitostí spojených s publikací rozhovoru s prof. Velemínským 
v rubrice Názor časopisu JoUrnal Jihočeské univerzity. Dr. Hořejšímu nebylo redakční 
radou časopisu umožněno publikovat odpověď na tento rozhovor. Dr. Hořejší 
následně zaslal podnět na Etickou komisi JU, která mu ale dodnes neposkytla žádné 
vyjádření. AS FF JU se po podrobném seznámení se se všemi podklady usnesl, že 
celou záležitost by měl projednat AS JU.  
 
Usnesení AS FF JU ad 5:  
 
Dne 26. května 2021 obdržel AS FF JU podnět od Mgr. Michala Hořejšího, Ph.D. 
ohledně rozhovoru s děkanem ZSF prof. Mudr. M Velemínským, CSc., dr.h.c., 
s titulem Genderová ideologie ohrožuje tradiční rodinu, který vyšel v březnovém 
čísle univerzitního časopisu JoUrnal. Dotyčný upozorňuje na „krajně nestandardní“ 
jednání, přímo odporující klíčovým principům univerzitního provozu“. 
 
 AS FF JU se tímto podnětem zabýval na zasedání dne 27.5 a 3.6. 2021. Po diskusi 
se členové AS FF JU jednohlasně shodli, aby se předkladatel podnětu obrátil přímo 
na Akademický senát JU. Zároveň vyzýváme Akademický senát JU, aby se v zájmu 
podpory názorové plurality a zachování etických zásad vědecké práce s daným 
podnětem seznámil a v nejbližším možném termínu svého zasedání o něm zahájil 
diskusi.     
Hlasování: pro výše uvedené usnesení se vyslovilo 10 z 10 přítomných.  
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Předsedkyně AS FF JU přepošle podnět Dr. Hořejšího a usnesení AS FF JU v této 
záležitosti předsedovi AS JU a zároveň bude informovat Dr. Hořejšího.  
 
Ad 6: Různé 
 
Zúčastnění se předběžně domluvili na konání dalšího zasedání AS FF JU s ohledem 
na podnět doc. Nagye k možnostem zjednodušení administrativních úkonů na FF JU 
a jejich převedení do elektronické podoby a dále k projednání stávajícího systému 
tvorby rozvrhů výuky na FF JU. Toto zasedání AS FF JU proběhne cca týden před 
zahájením výuky v ZS AR 2021/2022 a bude k němu přizván proděkan Skalický a 
proděkan Radimský.   
 
 
 
 
Zápis vyhotovila:  A. Prošková  
 
 
Zápis ověřili:  L. Nagy 

 
V. Grubhoffer 

 
    
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 4. června 2021 
 


