ZÁPIS Z 87. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ
UNIVERZITY PARDUBICE, KONANÉHO DNE 8. 2. 2021 FORMOU VIDEOKONFERENCE

Přítomni: Bc. Bureš, dr. Cíbik, dr. Hanulík, doc Jinek, Mgr. Keplová, dr. Kouba, doc. Macková,
Bc. Matyášová, dr. Pacovská, dr.Pató, dr. Stoklasová, dr, Synková, Mgr. Rábová,
Mgr. Valchař, Mgr. Vávra
Hosté: doc. Kubeš, doc. Bubíková, dr. Reimannová, doc. Hejduk, dr. Roebuck, dr. Šándorová,
dr. Horálek, Rangelová Milena, Stefanová Natálie
Na začátku zasedání bylo přítomno 13 zvolených senátorů.

Program:
Zahájení a jmenování skrutátora
Schválení programu jednání
Diskuse o změnách v Jednacím řádu Vědecké rady FF UPa
Diskuse o změně vyhlášených podmínek a pravidel pro přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok
2021/2022
5. Různé
1.
2.
3.
4.

1. Zahájení a jmenování skrutátora
Předsedkyně AS FF UPa Mgr. Keplová zahájila zasedání senátu, přivítala přítomné senátorky,
senátory a hosty. Pozvánka včetně projednávaného materiálu a označením data a formy
zasedání byla senátorům předem včas zaslána. Dnešní zasedání probíhá v souladu s novelou
zákona o vysokých školách č. 495/2020 Sb., upravující pravidla pro vzdělávání na vysokých
školách v případě vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo z důvodu
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, které by dopadaly i na fungování VŠ.
Mgr. Valchař byl požádán, zda by se ujal role skrutátora.
Hlasování:

12 PRO

1 ZDRŽEL SE

0 PROTI

Skrutátorem se stal Mgr. Valchař
Ve 13:38 hodin se připojili k jednání dr. Stoklasová a doc. Jinek

2. Schválení programu jednání
Předsedkyně senátu požádala přítomné o případné připomínky k programu. Bez připomínek.
Hlasování:

15 PRO

0 ZDRŽEL SE

0 PROTI

Program jednání byl schválen.
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3. Diskuse o změnách v Jednacím řádu Vědecké rady FF UPa
Předsedkyně senátu požádala děkana Kubeše o úvod k tomuto bodu.
Doc. Kubeš uvedl, že změny Jednacího řádu Vědecké rady FF UPa jsou prováděny z několika
důvodů.
1) Reakce na potíže, které přinesl „covidový“ rok 2020, kdy bylo třeba zajistit jednání vědecké
rady distančním způsobem. Proto byl do jednacího řádu (na doporučení právního oddělení
UPa) nově včleněn celý článek 2a, který je chápán jako alternativa k článku 2 v podobných
krizových situacích.
2) Stávající jednací řád nebyl v souladu s nadřazenou legislativou (se Statutem UPa a
vysokoškolským zákonem). Byl upraven čl. 2, odst. 6, písm. b) a odstraněno písmeno g) v tom
samém odstavci.
3) Byly provedeny další formální úpravy, aby byl jednací řád přehlednější (přesun textu
z článku 3 do článku 1) a jasnější.
Bude-li dnes tento návrh schválen, je možné jej předložit ke schválení AS UPa dne 16. 3. 2021.

Diskuse:
Dr. Pacovská – doporučuje vypustit v čl. 2, bod 11 – hlasování per rollam – „nevyjádří-li se ve
lhůtě – hlasuje proti“
Děkan – tato věta je v JŘ zažitá na ostatních fakultách, jiných VŠ, je i v JŘ UPa.
Dr. Pató – je kontrola, zda člen VR opravdu obdržel informaci o hlasování?
Děkan – doposud se nestalo, že by se někdo neozval. U hlasování je lhůta, do kdy se má
hlasovat, případně je člen VR znovu osloven k hlasování.
Mgr. Keplová – v e-mailu je možnost nastavit si zpětnou odezvu, že byl e-mail skutečně
odeslán a přijat.
Doc. Bubíková – realita jednání vědeckých rad je taková, že hlasování se počítá z počtu členů
VR, ne podle přítomných.
Mgr. Keplová – dotaz ke čl. 2, odst. 13 – zda je zápis z VR veřejný?
Děkan – ano zápisy jsou na úrovni UPa zveřejňovány na webu.

Usnesení
Akademický senát Fakulty filozofické UPa projednal a schvaluje Změny Jednacího řádu
Vědecké rady Fakulty filozofické UPa v předloženém znění.
Hlasování:

15 PRO

0 ZDRŽEL SE

0 PROTI

Změny JŘ VR FF UPa byly schváleny.
Děkan Kubeš senátorům poděkoval. Návrh změn odesílá k projednání předsedovi AS UPa dr.
Bělinovi.
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4. Diskuse o změně vyhlášených podmínek a pravidel pro přijetí ke studiu v
bakalářských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro
akademický rok 2021/2022
Předsedkyně senátu byla informována proděkankou Reimannovou a proděkanem Hejdukem,
že v zaslaném dodatku byly dodatečně ještě zjištěny určité nepřesnosti. Senátoři se tedy
rozhodnou, zda budou projednávat a schvalovat návrh dodatku vč. této dodatečné úpravy
nebo dnes sdělené úpravy budou schvalovat na dalším zasedání jako dodatek č. 2 ke směrnici.
Dr. Reimannová – chyba byla ve směrnici v časových údajích. Následně byla vedoucí
studijního oddělení upozorněna na formulaci u Humanitních studií a odevzdávání materiálů
pro přijímací řízení u cizinců. Žádá o možnost představení změn a zapracování do dodatku č.
1.
Podle § 49 v souladu s § 95a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se mění vyhlášená
pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu ve studijních programech Fakulty
filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2021/2022. Změny se týkají bakalářských
studijních programů Anglický jazyk (samostatné studium - specializace: Anglický jazyk pro
odbornou praxi, Anglický jazyk pro vzdělávání, sdružené studium maior/minor) a Humanitní
studia, dále článku III. Obecné informace o přijímacím řízení - Doktorské studium a článku V.
Přijímaní uchazečů se stáním občanstvím jiného státu.
Dr. Reimannová názorně ukázala, ve kterých částech dochází ke změně znění dodatku.
Doc. Hejduk – chyba byla v čl. III. – Obecné informace o přijímacím řízení do doktorského
studia – přihlášky v dubnu, přijímací řízení pro cizince bude v květnu, aby pak měli uchazeči
dostatek času pro vyřízení potřebných náležitostí na rektorátu, které umožní zahájení studia.
Změna je také u místa konání, kde je uvedeno online.

Senátoři svým hlasováním 15 PRO odsouhlasili, že budou projednávat a schvalovat dodatek
po zapracování dodatečně dnes prezentovaných změn a úprav.
Diskuse:
Dr. Hanulík – upozornil na rozpor s JŘ AS FF UPa. Přijmout dodatky v rámci diskuse. Nutná
úprava znění usnesení.
Dr. Keplová – na str. 3 – YouTube účet je univerzitní nebo studenta?
Dr. Reimannová – jedná se o vlastní účet uchazeče.
Na další konkrétní dotazy senátorů odpověděla proděkanka Reimannová a za KAA vedoucí
dr. Roebuck.

Ve 14:31 odchod dr. Cibik
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Usnesení:
Akademický senát FF UPa projednal a schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke Směrnici 5/2020 Změna vyhlášených podmínek a pravidel pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních
programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2021/2022:
-

Anglický jazyk (samostatné studium - specializace: Anglický jazyk pro odbornou
praxi, Anglický jazyk pro vzdělávání, sdružené studium maior/minor)
Humanitní studia

po zapracování projednaných změn.

Hlasování:

14 PRO

0 PROTI

0 ZDRŽEL SE

Dodatek č. 1/2021 byl schválen.
Proděkanka Reimannová poděkovala za schválení dodatku.

6.Různé
Předsedkyně senátu tlumočila poděkování doc. Štěpánka – předsedy AS FF MU v Brně za
přijetí a podporu stanoviska k situaci v akademické sféře i ve společnosti v souvislosti s
opatřeními přijatými v důsledku koronavirové krize. Většina FF vzala toto stanovisko pouze na
vědomí. Zveřejnění je formou petice na odkaze Výzva vládě ČR k povolení smíšené výuky na
vysokých školách - Petice.com

Dr. Synková – zpráva o výzkumu dr. Horálka o distanční výuce – dr. Horálek je přítomen a
může zodpovědět případné dotazy.
Mgr. Keplová – se zprávou se senátoři měli možnost seznámit, byla zaslána e-mailem 28. 1.
2021. Je to zpráva o tom, jak se studenti cítí v online studiu.
Děkan – potvrzuje závěry ze zprávy. Opravdu někteří studenti měli potíže s tím, že někteří
kolegové nepřistoupili zodpovědně k online výuce. Průběžně bylo řešeno a vyřešeno. Zprávu
rozeslal na vedoucí kateder.
Mgr. Keplová – zkušenost – studentům chybí kamarádi a zároveň vyučujícím chybí studenti.
Dr. Horálek – 1) výzkumná zpráva COVID-19 - DOPAD PANDEMIE A SOUVISEJÍCÍCH
OPATŘENÍ NA KVALITU VÝUKY NA UNIVERZITĚ PARDUBICE byla určena hlavně pro
vedení UPa jak si stojí jednotlivé fakulty. 2) zpráva byla anonymní (1800 zapojených studentů),
3) výsledek- studenti kladně hodnotili výuku online v ZS (FF byla i v LS kladně hodnocena).
Nejzásadnější výstup je ten, aby výuka začala fungovat prezenčně.
Dr. Roebuck – studenti KAA si v rámci ankety ve STAGu z 90% uvědomují, že výuka online je
pro obě strany těžká.
Dr. Reimannová – prosí senátory, aby se na předmětovou anketu ve STAGu podívali. Žádá,
pokud by byly nějaké podněty, návrhy, tipy o jejich zaslání do 15. února.
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Předsedkyně AS FF UPa Mgr. Keplová poděkovala přítomným za účast, pozvala je na další
zasedání, které bude 8. března 2021. Zasedání ukončila v 15:10 hodin.

V Pardubicích 8. února 2021

Mgr. Kateřina Keplová, v. r.
předsedkyně AS FF

Zapsala: B. Krpatová
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