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ZÁPIS Č. 79/2022 
ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v 

Českých Budějovicích 
ze dne 31. ledna 2022 

 
 

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

1. Zahájení 
2. Postup práce na novém jednacím řádu AS FF JU 
3. Postup volby děkana 
4. Zvážení vytvoření průvodce pro studenty prvních ročníků 
5. Různé  
6. Závěr 

 
 
Ad 1: 
Jednání zahájila předsedkyně AS  FF  JU  M. Aurová, která poděkovala kolegům za práci 
senátu v době její nepřítomnosti. Byli odhlasováni zapisovatelka, ověřovatelé a skrutátoři, 
stejně tak i program zasedání. Jednání probíhalo on-line přes aplikaci Teams.  
 
Dle jednacího řádu se do tohoto zápisu doplňuje informace o hlasování per rollam, které 
proběhlo ve dnech 29. 11. – 6. 12. 2021 a při kterém byly schváleno Opatření děkana o 
zřízení výzkumných center FF JU. Hlasování se zúčastnilo 10 ze 11 členů AS FF JU, 10 
hlasujících se vyslovilo kladně. 

 
 
Ad 2: 
Členové senátu zhodnotili postup prací na úpravě jednacího řádu AS FF JU, dokončení 
verze se ujme L. Nagy a J. Hrdlička ve spolupráci s ostatními členy AS.  
 
 
Ad 3: 
Předsedkyně seznámila členy senátu se situací týkající se volby děkana, jehož funkční 
období končí 31. 12. 2022, tudíž dle čl. 8 jednacího řádu bude nutné začít s organizací 
voleb nového děkana 90 dnů před uplynutím funkčního období. Nicméně toto období se 
bude překrývat s volbami do AS FF JU, k čemuž došlo následkem proticovidových opatření 
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a posunutí termínu voleb na podzim 2020. Ve snaze vyhnout se této časové kolizi a z ní 
vyplývajících případných nesrovnalostí, buď kvůli komplikacím při volbě děkana či nového 
senátu, nebo kvůli komplikacím způsobeným případnou epidemickou situací, představila 
předsedkyně dvě možná řešení: 
 
 

a) posunout vyhlášení voleb děkana na dřívější termín – již v září 2022 tak, aby 
nový děkan byl zvolen ještě stávajícím AS FF JU; 

b) rozpustit AS FF JU již v letním semestru 2022 tak, aby se termín voleb do 
senátu vrátil do svého obvyklého období a nebylo v příštích letech třeba řešit 
kolizi voleb nového děkana a senátu zároveň.  

 
 
Po diskuzi se AS FF JU jednomyslně shodl na variantě posunutí vyhlášení voleb děkana na 
dřívější, tedy zářijový termín, tak aby samotné hlasování senátu proběhlo ještě před 
koncem jeho funkčního obdobím. Při hlasování se pro tuto variantu vyslovilo 10 senátorů 
z 10 přítomných. 
 
 
 
Ad 4. 
V dalším členové senátu projednávali návrh studentských senátorů zřídit pro studenty 
prvních ročníků praktického průvodce. Zpracování se zhostí J. Lassner a J. Zámečník, kteří 
ve spolupráci s dalšími senátorkami z řad studentů a případně dalšími studenty připraví 
podklady a seznam orgánů FF JU, které budou potřeba k součinnosti (proděkani, studijní 
oddělení, atp.). Ty potom osloví předsedkyně senátu. Pro tyto účely bude jako pracovní 
plocha použit tým AS FF JU v Teams, kam členové senátu budou směřovat své podněty. 
Předsedkyně uvedla, že vedení fakulty je ochotno tuto činnost studentů ohodnotit 
mimořádným stipendiem. Tuto iniciativu podpořilo hlasováním 10 z 10 přítomných. 
 
 
 
Ad 5. 
J. Zámečník představil návrh letáku pro studenty, který upozorňuje na facebookovou 
platformu pro komunikaci se studenty. Formu i text letáku podpořilo hlasování 10 z 10 
přítomných. Předsedkyně senátu se s tímto obrátí na vedení FF JU a domluví tisk a 
propagaci.  
 
V souvislosti s informovaností nově přicházejících studentů J. Zámečník navrhl možnost 
zorganizování vítání prváků, které se na Ústavu germanistiky osvědčuje, a vznesl návrh na 
centrálně organizovanou akci pro celou fakultu či obnovení tzv. „chytré knížky“ pro 
studenty, která byla pro studenty velmi návodná. Při jednání s vedením FF JU ohledně 
bodu č. 4 předsedkyně senátu vznese tyto podněty.  
 
K. Hodková vznesla dotaz na podnět týkající se senátorky za FF Very Kaplické Yakimové. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o interní záležitost AS JU, konkrétně vedení zápisu 
z jednání, nebude se AS FF JU tímto zabývat. 
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Ad 6. 
Předsedkyně poděkovala přítomným, zvláště senátorům a senátorkám z řad studentů za 
aktivní činnost a ukončila jednání. 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila:  M. Aurová 
 
 
Zápis ověřili:   V. Grubhoffer 
   L. Nagy 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 1. února 2022 
 


