
 

Zápis z 83. zasedání AS FUD ze dne 8. 11. 2017 

Přítomní:   viz prezenční listina,  

Hosté: děkan fakulty doc. MgA. Pavel Mrkus, proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela 

Thelenová 

Program zasedání:  

K projednání a schválení: 

Návrh záměru žádosti o udělení akreditace (návrh předkládá děkan fakulty k projednání) 

Disciplinární řád 

Stipendijní komise 

Kandidát do rady vysokých škol 

Problematika licenčních smluv 

Představení kooptovaného náhradníka do AS FUD 

 

Předseda konstatoval, že senát je usnášeníschopný  

Program byl schválen jednomyslně 

 

Návrh záměru žádosti o udělení akreditace. Předseda senátu předal slovo děkanovi 

fakulty, který představil Návrh záměru žádosti o udělení akreditace. Sdělil důvody proč je 

tento návrh zpracováván. I určité změny, které z něho vyplývají.  

Dotaz D. B..: Zda – li z tohoto návrhu vyplývají velké změny pro studenty, například ohledně 

kreditů. Odpověď děkana fakulty a proděkanky fakulty byla, že se snažíme, aby požadované 

změny dopadly na studenty co nejméně.  

Senát vzal materiál na vědomí.  

 



 Disciplinární řád. Tento bod uvedla paní proděkanka doc. Michaela Thelenová. K tomuto 

bodu nebyla žádná diskuze.  

Hlasování proběhlo takto. Pro 10, proti 0, zdržel se 0. Materiál byl schválen AS FUD.  

 

Stipendijní komise. Tento bod uvedl pan děkan doc. Pavel Mrkus. Vzhledem k personálním 

změnám na fakultě bylo potřeba obměnit stipendijní komisi. Předsedou komise bude Mgr. 

Anna Vartecká, Ph.D., členy Mgr. Monika Matoušková ( studijní oddělení), zástupce studentů 

budou Karim Tarakji, Josef Schorm , Barbora Čápová, Barbora Belzová, (jsou navrženi 

děkanem fakulty) 

Senát vzal materiál na vědomí 

 

Kandidát do rady vysokých škol. Tento bod přednesl předseda senátu FUD Tomáš 

Pavlíček. Senátoři byli seznámeni s kandidátkou do Rady vysokých škol za FUD, kterou je 

doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D..  

AS FUD hlasoval takto: pro 10, proti 0, zdržel se 0. Doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. byla 

schválena  jako kandidátka do Rady vysokých škol. 

 

Problematika licenčních smluv. Tento bod vzešel z iniciativy studentů FUD a byl osloven 

senátor Radek Jandera o přednesení tohoto problému. Vzhledem ke komplikované 

problematice licenčních smluv a k tomu, že se materiál, který zpracoval MgA. Jiří Toman, 

Ph.D. dostal k senátorům v den konání schůze, bylo jednomyslně rozhodnuto, že se tento 

bod přesune jako speciální na příští zasedání senátu. Předseda senátu a děkan fakulty 

zajistí právní stanovisko UJEP ve věci licenčních smluv a připraví podklady pro jednání 

senátu. Dalším materiálem bude stanovisko Dr. Jiřího Tomana, které senátoři již obdrželi. 

Senát konstatoval ve shodě s děkanem fakulty, že je důležité a užitečné tuto otázku otevřít, 

znovu prodiskutovat a najít vhodné řešení této problematiky.  

 

Představení kooptovaného náhradníka do AS FUD. 

Vzhledem k ukončení studia Eleny Pecenové byla jako náhradnice povolána studentka 

Marcela Šilhanová 



 

Zapsal: Tomáš Pavlíček 

 

Přílohy: Návrh záměru žádosti o udělení akreditace. Disciplinární řád. Stanovisko k licenčním 

smlouvám (J. Toman) 

 

	


