
ZÁPIS č. 5/2007 
ze zasedání akademického senátu konaného 23. května 2007 

  

Přítomní senátoři (bez titulů):  
Stanislav Doležal, Veronika Faktorová, Bohumil Jiroušek, Hynek Látal, Marcela 
Oubrechtová, Václav Pražák, Rostislav Smíšek  

Nepřítomní senátoři (bez titulů): 
Michal Bauer (služební pobyt v zahraničí) 

Dále přítomni (bez titulů):  
Iva Hondlíková, tajemnice FF JU, Pavel Král, děkan FF JU 

Jednání řídil (bez titulů):  
Rostislav Smíšek, předseda AS FF JU  

  

Záznam jednání: 

1. Předseda AS FF JU R. Smíšek zahájil jednání AS FF JU a pověřil V. Pražáka vedením 
zápisu, B. Jirouška a M.Oubrechtovou jeho ověřením a S. Doležala a H. Látala funkcí 

skrutátorů. Dále přivítal P. Krále, děkana FF JU, a I. Hondlíkovou, tajemnici FF JU. 
2. P. Král a I. Hondlíková podali komentář k předkládané Výroční zprávě o hospodaření 

FF JU za rok 2006. Zdůraznili především otázky spojené s převzetím budovy FF JU a 
poukázali na změnu koncepce rozpočtu oproti předkládanému návrhu na rok 2007.  

V. Faktorová vznesla dotaz na případnou další rekonstrukci stávající budovy FF JU. P. 

Král odpověděl, že vzhledem k plánovanému stěhování do nové budovy v horizontu 1-
1,5 roku se s větší rekonstrukcí počítá až po přesídlení do nových prostor. Vzhledem 
k plánovanému nárůstu počtu studentů v letech 2007-2013 bude mít FF JU i nadále 

zájem o budovu Na Mlýnské stoce, která by posléze byla výrazně rekonstruována. 

Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 
schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF JU za rok 2006. 

Výsledek: usnesení bylo schváleno 7 hlasy 7 přítomných senátorů. 

3. P. Král a I. Hondlíková podrobně představili Návrh rozpočtu FF JU na rok 2007. 
Poukázali především na zohlednění hospodaření jednotlivých ústavů, aby bylo možné 
měřit jejich pedagogickou a vědeckou výkonnost. Dále zmínili otázku vzájemných 

vyrovnání mezi FF JU a PF JU.  

R. Smíšek se zastavil nad výší částky, kterou platí FF JU za služby knihovny PF JU. P. 
Král odpověděl, že neexistence vlastní knihovny FF JU by sama o sobě byla 
překážkou při podávání návrhů na akreditace, proto je za současné situace i přes jistá 
znevýhodnění nejschůdnějším východiskem využívání knihovny PF JU.  

Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 
schvaluje Návrh rozpočtu FF JU na rok 2007. 

 



Výsledek: usnesení bylo schváleno 7 hlasy 7 přítomných senátorů. 

4. P. Král představil přítomným senátorům Návrh na zřízení Ústavu romanistiky FF JU 
k 1. 9. 2007. Objasnil záměry, které k jeho zřízení vedly, stejně jako potřebné právní 
kroky. Informoval AS FF JU, že AS PF JU již schválil zrušení katedry romanistiky, a 
tedy následným krokem by mělo být právě zřízení Ústavu romanistiky na FF JU.  

H. Látal vznesl dotaz na sídlo Ústavu romanistiky FF JU. P. Král odpověděl, že tento 
ústav bude i nadále sídlit v prostorách PF JU. 

Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 

schvaluje Návrh na zřízení Ústavu romanistiky FF JU k 1. 9. 2007. 

Výsledek: usnesení bylo schváleno 7 hlasy 7 přítomných senátorů. 

5. H. Látal předložil P. Královi připomínky studentů k internetovým stránkám FF JU, 

které zpracovala M. Oubrechtová. P. Král sdělil, že plánované změny internetových 
stránek budou provedeny za účelem zpřehlednění, sjednocení a aktualizace obsahu; 
zároveň vznikne i jejich verze v anglickém jazyce. V této souvislosti zmínil 

ustanovení pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých ústavů, kteří by byli za 
stránky svých pracovišť zodpovědní. Navrhl také Studentské komoře AS FF JU, aby 
případně do této pracovní skupiny delegovala zástupce z řad studentů. Koordinací 
skupiny bude pověřena Z. Ernekerová z Děkanátu FF JU.  

6. Předseda AS FF JU poděkoval senátorům za účast a zasedání ukončil.  
  

České Budějovice, 23. 5. 2007 

 

Zápis vyhotovil: Václav Pražák 
 

Zápis ověřili: Bohumil Jiroušek, Marcela Oubrechtová 
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