
 

Zápis z 52. zasedání AS FF UHK, konaného dne 23. 3. 2016                         str. 1/2 

 

čj. DFF/130/16 
ZÁPIS o 52. zasedání  

Akademického senátu Filozofické fakulty UHK 
 ze dne 23. března 2016 

 
Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: Bc. Schmiedl, Bc. Tázlar a Mgr. Sturz – členové studentské komory 
Hosté: dr. P. Springerová, dr. P. Dočekalová, dr. J. Štěpán 
 
Doc. V. Němečková přivítala přítomné hosty a členy senátu. Konstatovala, že akademický senát není vlivem 
nepřítomností nadpoloviční většiny členů studentské komory usnášeníschopný. Proto zasedání senátu 
zrušila. Vzhledem k nutnosti projednání původních bodů programu 52. zasedání senátu navrhla, aby byly 
tyto body ve volné rozpravě společně prodiskutovány, vysvětleny případné nejasnosti a na tomto základě 
byly následně předloženy všem senátorům ke korespondenčnímu hlasování. Za velmi důležité považovala 
najít většinovou shodu na datech souvisejících s vyhlášením a organizací voleb děkana FF UHK.     
 
Ve volné rozpravě byla nejprve diskutována:  

 
1. Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví 

Předkladatelkou byla dr. P. Dočekalová, proděkanka pro studijní záležitosti a vzdělávací činnost, 
která předala úvodní slovo doc. Šanderovi, který okomentoval předložený materiál.  
V diskusi vystoupila senátorka L. Kloučková a paní děkanka, která poděkovala za spolupráci při 
vypracování žádosti. 
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s podáním Žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru 
Prezentace a ochrana kulturního dědictví bude předmětem hlasování PER ROLLAM. 

 
Následně proběhla diskuse o vyhlášení a organizaci voleb. 

2.      Vyhlášení voleb na funkci děkana/nky Filozofické fakulty UHK 
 Vzhledem k tomu, že mandát paní děkanky končí ke dni 1. 7. 2016, je nutné vypsat nové volby na 

funkci děkana/nky Filozofické fakulty UHK nejpozději tři měsíce před skončením tohoto mandátu 
a uskutečnit je do 1. 6. 2016. Volby se řídí čl. 20 Volebního a jednacího řádu AS FF UHK ze dne 15. 6. 
2011. Pro organizační zajištění voleb AS FF UHK volí minimálně tříčlennou volební komisi.  
Paní docentka shrnula návrh na její složení na základě všeobecné diskuse senátorů a souhlasu 
navržených následovně: 
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D., předseda 
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., člen 
Adam Juruš, člen 
Linda Kloučková, členka 
Schválení či neschválení členů volební komise bude předmětem hlasování PER ROLLAM. 
Paní předsedkyně senátu předeslala k diskuzi návrh harmonogramu voleb děkana/nky, který byl 
dle diskuse senátorů upraven takto: 

Vyhlášení voleb  
 

Úterý 29. března 2016 

Odevzdání návrhů a přihlášek kandidátů: Středa 13. dubna  
Zveřejnění seznamu kandidátů a jejich 
volebních programů: 

Nejpozději pátek 15. 
dubna 

Veřejné zasedání akad. obce FF UHK a 
následný volební akt AS FF UHK                            

Pondělí 2. května, cca 
13:00 hod. 

 
Vyhlášení termínu voleb na funkci děkana bude předmětem hlasování PER ROLLAM.  
Ostatní termíny určí a vyhlásí volební komise dle dnešní dohody /viz návrh výše/. 
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    3. Různé 
Paní děkanka podala aktuální informaci o stavu projednávání návrhu rozpočtu UHK na rok 2016 a 
nabídla senátorům AS FF UHK schůzku těsně před předložením rozpočtu Univerzity Hradec 
Králové Akademickému senátu UHK. 
 
Paní proděkanka avizovala nutnost schválení žádostí o další prodloužení akreditací několika 
studijních oborů, které budou předloženy senátu ke schválení formou PER ROLLAM v měsíci dubnu 
2016. Akreditační komise se sejde na svém posledním zasedání v červnu 2016 a materiály musí být 
doručeny do 15. dubna 2016 na MŠMT. 
 
Návrhy, které budou obratem zaslány ke korespondenčnímu hlasování: 
Akademický senát FF UHK ke dni 29. 3. 2016:  

I. vyhlašuje 
volby kandidáta na funkci děkana Filozofické fakulty UHK, které se uskuteční v pondělí 2. května 
2016;  

II. ustavuje 
čtyřčlennou volební komisi ve složení: 

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D., předseda; 
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., člen; 
Adam Juruš, člen; 
Linda Kloučková, členka; 

III. souhlasí 
s podáním Žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Prezentace a ochrana kulturního 
dědictví.  

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila volnou rozpravu senátorů AS FF UHK, 
která byla velmi užitečná, protože napomohla zabezpečit stávající úkoly senátu.  

 

 

           
     doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D., v. r. 
                    předsedkyně AS FF UHK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Prezenční listina /přiložena k písemnému originálu zápisu ze jednání/ 
Zapsala: J. Holubová 


