
 
 

 

 

ZÁPIS Č. 69/2020 

ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých 

Budějovicích 

ze dne 20. května 2020 

 

 

Přítomni (bez titulů, abecedně): M. Aurová, M. Bauer, V. Grubhoffer, M. Halamová, D. Jozová, P. 

Kos, L. Nagy, A. Prošková, T. Toms, V. Vondrovský,  

Hosté: děkan O. Pešek, tajemnice I. Hondlíková  

Zapisovatel: L. Nagy  

Ověřovatelé: D. Jozová, V. Grubhoffer 

Skrutátoři: M. Aurová, A. Prošková  

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Projednání a schválení akreditací studijních programů Románská filologie: Italská 

filologie (navazující magisterský program pro sdružené studium) a 

Překladatelství anglického jazyka — překladatelství italského jazyka (navazující 

magisterský program), které AS FF JU předložil proděkan Jan Radimský.  

3. Projednání a schválení rozpočtu, předložené děkanem Ondřejem Peškem.  

4. Finalizace komise pro volby do AS FF JU.  

 

 

Ad 1: 

Jednání zahájil předseda AS Ladislav Nagy. Byl odhlasován program jednání, stejně jako jména 

zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů. Jednání AS FF JU probíhalo na platformě MS 

Teams a bylo — jako všechna zasedání AS FF JU — veřejné. Zájemci o účast na jednání byli 

pozváni na webové stránce FF JU, aby se přihlásili předsedovi senátu. Této možnosti využil 

jeden zájemce. Vzhledem k tomu, že jednání probíhalo netradičně virtuální formou, bylo ještě 

před hlasováním o programu odsouhlaseno, jakým způsobem se bude hlasovat.  

 

Ad 2: 

Předložené akreditační materiály byly schválené bez připomínek.  

 

Ad 3:  

Rozpočet stručně představil pan děkan s paní tajemnicí. Zatímco děkan se věnoval hlavně 

struktuře rozpočtu, tajemnice vysvětlovala detailní rozpis a reagovala na dotazy týkající se 

konkrétních položek. V krátké diskusi bylo členy AS FF JU shodně konstatováno, že rozpočet je 

připravený precizně a jasně. Rozpočet byl jednohlasně schválen. 

 

Ad 4:  

Bylo finalizováno složení volební komise pro volby do AS FF JU, které byly odloženy kvůli 

nouzovému stavu a plošné karanténě. V souvislosti s touto situací se funkční období 

akademického senátu prodloužilo o 120 dnů po skončení nouzového stavu. Dle Volebního řádu 

AS FF JU vyhlašuje volby děkan nejpozději třicet dní před skončením funkčního období 

stávajícího akademického senátu. Dle stejného předpisu sestává volební komise z předsedy a 

nejméně pěti dalších členů, přičemž studenti jsou ve volební komisi zastoupeni nejméně  



 
 

 

 

jednou třetinou. Volební komisi jmenuje děkan na základě návrhu projednaného ve stávajícím 

akademickém senátu. Senát jednohlasně odsouhlasil následující návrh volební komise:  

 

Mgr. Kateřina Kovářová (předsedkyně)  

PhDr. Štěpán Balík, PhD.  

Markéta Ederová, M.A.  

François Dendocker  

Darina Vernerová  

Mgr. Václav Vondrovský  

  

 

 

 

Zápis vyhotovil: L. Nagy v.r.  

 

Zápis ověřili: V. Grubhoffer a D. Jozová v.r.  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 31. května 2020. 

 

         


