
ZÁPIS Č. 81/ 2022 

ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v 

Českých Budějovicích 

ze dne 2. června 2022 

 

Přítomni (bez titulů, abecedně): M. Aurová, H. Dvořáková, V. Faktorová, M. Halamová, K. 

Hodková, J. Hrdlička, J. Lassner, A. Prošková, J. Zámečník   

 

Hosté: děkan FF JU O. Pešek, tajemnice FF JU I. Hondlíková 

 

Omluveni: V. Grubhoffer, L. Nagy  

Zapisovatelka: A. Prošková 

Ověřovatelé: H. Dvořáková, J. Zámečník 

Skrutátoři: J. Hrdlička, K. Hodková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Projednání a schválení rozpočtu FF JU na rok 2022 

3. Různé 

 

Ad 1:  

 

V úvodu zasedání předsedkyně AS FF JU M. Aurová zahájila jednání a přivítala přítomné 

senátorky, senátory a hosty. Proběhlo hlasování o schválení programu zasedání, 

zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech. Zasedání senátu se konalo prezenčně v místnosti 

Z1. (Ve všech čtyřech hlasováních se PRO vyslovilo 9 senátorů, PROTI nikdo.) 

 

Ad 2:  

 

Děkan FF JU Ondřej Pešek a tajemnice FF JU Iva Hondlíková představili návrh rozpočtu na 

rok 2022 a zdůvodnili změny v jednotlivých rozpočtových kategoriích oproti roku 2021. 

Rozpočet byl vytvořen pomocí tzv. rozpadové metody na základě rozpočtu Jihočeské 

univerzity (schváleného AS JU dne 24. 5. 2022 dle Metodiky rozpočtu JU 2022). 

A. Prošková informovala o průběhu jednání ekonomické komise AS JU (na základě informací 

od členky komise za FF JU V. Kaplické Yakimovy), dále o průběhu schvalování rozpočtu JU 

a o výhradách senátorů AS JU k navýšení rozpočtu rektorátu.  

I. Hondlíková vysvětlila navýšení odvodů ze strany FF JU rektorátu v souvislosti s nárůstem 

počtu přijímaných studentů a poukázala také na skokový nárůst výdajů za energie, který byl 

způsoben tím, že společnost Lumius (vysoutěžený dodavatel elektrické energie pro JU) 

vypověděla JU smlouvu a ukončila činnost.   

V návrhu rozpočtu na rok 2022 zůstává zachována stávající výše platových tarifů i 

výkonnostních prémií akademických pracovníků, zachovány zůstávají i stávající pozice 

neakademických pracovníků, pokračovat bude i podpora všech stávajících výzkumných 

center. Rozpočet plánuje s celkovým objemem prostředků na financování celofakultních 

aktivit zajišťovaných děkanátem, na provoz děkanátu, na provoz ústavů a ostatních oddělení 

fakulty ve výši 71 182 588, 00 Kč. Vzhledem k nedostatku přidělených finančních prostředků 

počítá rozpočet FF JU pro rok 2022 s dofinancováním části rozpočtu z fondu provozních 

prostředků ve výši 2 172 tis. Kč, přičemž v průběhu roku budou využity veškeré možnosti, jak 



tuto částku snížit. Děkan FF JU předpokládá schválení projektové žádosti JU do výzvy 

MŠMT „Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol“ a následné přidělení finančních 

prostředků Filozofické fakultě JU, ze kterých bude možné tento rozdíl dofinancovat. Dále se 

do budoucna předpokládá také stabilizace/ snížení nákladů za energie díky instalaci 

solárních panelů na střechu budovy rektorátu a FF JU. Senátoři poděkovali vedení fakulty za 

sestavení rozpočtu a za podrobný a jasný komentář k jednotlivým rozpočtovým položkám. 

   

Usnesení akademického senátu FF JU:  

Akademický senát FF JU projednal a schválil předložený návrh rozpočtu pro rok 2022.  

PRO hlasovalo 9 z 9 zúčastněných senátorek a senátorů. PROTI nehlasoval nikdo.  

 

Děkan FF JU poděkoval senátorům za projednání a schválení rozpočtu.  

 

Ad 3: 

I. Hondlíková informovala o průběhu modernizace výpočetní techniky na FF JU (nahrazení 

stávajících počítačů notebooky s dokovacími stanicemi).  

H. Dvořáková vznesla dotaz k renovaci pracovny doktorandů s ohledem na sloučení dvou 

stávajících pracoven z důvodu zřízení nové učebny na FF JU. Renovace pracovny 

doktorandů by měla proběhnout v roce 2023 včetně vybavení výpočetní technikou.  

Předsedkyně AS FF JU M. Aurová představila předběžný návrh harmonogramu voleb do AS 

FF JU a volby děkana. Finální harmonogram bude projednán na příštím jednání AS FF JU.  

V. Faktorová vznesla dotaz, zda by bylo možné v příštím přijímacím řízení na AR 2022/2023 

s ohledem na počty uchazečů snížit průměr známek, na základě kterých jsou uchazeči 

přijímáni. Dále bude potřeba zohlednit data konání maturitních zkoušek tak, aby nedošlo ke 

kolizi s přijímacím řízením na FF JU. Připomínky a návrhy jednotlivých ústavů FF JU 

k přijímacímu řízení na AR 2022/2023 budou projednány na základě vyhodnocení výsledků 

aktuálního přijímacího řízení.   

Jan Lassner upozornil na nejasné informace k přijímacímu řízení do doktorského studia na 

FF JU (pokyny se liší v závislosti na zdroji – web, studijní oddělení, ústav). Proděkan pro 

studium by měl prověřit a sjednotit informace podávané studentům, kteří se do doktorského 

studia hlásí po studium na FF JU a studentům z jiných fakult a vysokých škol. 

Jan Lassner dále informoval o průběhu jednání Knihovní rady JU, které se koná jedenkrát 

v roce. Ze strany fakult knihovně chybí za jednotlivé ústavy informace o požadavcích na 

nákup literatury. Studenti si následně stěžují, že v knihovně není povinná literatura. Ústavům 

FF JU se nedostává žádná zpětná vazba o titulech, které knihovna již nakoupila a nově je 

nabízí. Ředitelé ústavů dohlédnou na pravidelnou aktualizaci seznamů požadované literatury 

k nákupu.      

Zápis vyhotovila: A. Prošková 

Zápis ověřili:   H. Dvořáková, J. zámečník 

V Českých Budějovicích dne 3. června 2022 

  


