
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 21.10.2009 

 
 
Prezenční listina:  11 senátorů  

PhDr. Petr Balek, Vojt ěch Bok, Daniela Cibulková, 
Adéla Holasová, Ing. Oldřich Jetmar, Ing. Petr Kačírek, 
Zuzana Klicnarová, RNDr. Jaroslav Koutský, Mgr. Ondřej Moc, 
Ph.D., Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D., Bc. Martin Volf 
 

Omluvena: Michaela Benešová 

 
Vedení fakulty: Ing. Pavel Pešek, CSc., Ing. Jiří Uhman 

  
Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů.  

 
 
Program řádného zasedání: 
 
1) a – uvítání členů AS FSE UJEP a zástupců vedení FSE UJEP 
 b – schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
2) Změna Statutu FSE UJEP 
 
3) Různé 
 
 
Ad 1a. Předseda senátu O. Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP a zástupce 
vedení FSE UJEP na řádném říjnovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. 
Konstatoval, že senát je usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel 
na svém prvním řádném zasedání v akademickém roce 2009/2010 v počtu 11 členů. 
Zdůvodnil potřebu svolání tohoto zasedání v netradičním čase a místnosti a poděkoval členům 
senátu za účast na zasedání. 
 
 
Ad 1b.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek (9 x PRO). 
 
 
Ad 2. Změna Statutu FSE UJEP 
 
 Úvodní slovo dostal proděkan pro vnější vztahy J. Uhman, který byl z pověření 
děkana FSE UJEP předkladatelem návrhu změn ve Statutu FSE UJEP. Ten po uvítání členů 
senátu stručně okomentoval potřebu dotyčných změn, přičemž zdůraznil, že změna týkající se 
vypuštění Studijního a zkušebního řádu FSE UJEP z vnitřních předpisů je nutná vzhledem 
k přechodu na Studijní a zkušební řád UJEP. 
 



Předseda senátu O. Moc připomněl členům senátu, že přechod na univerzitní Studijní a 
zkušební řád byl schválen členy senátu na řádném červnovém zasedání a jedná se tedy o 
nutnou procedurální změnu. Dále otevřel diskusi k tomuto bodu. Jelikož nikdo ze členů 
senátu předložený návrh nepřipomínkoval, přistoupilo se po zapracování několika 
stylistických a formálních chyb k hlasování: 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh na změny Statutu FSE UJEP a postupuje jej ke schválení AS UJEP.“  
 
Hlasování: 11 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (11 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL p řijat.  
 
 
Ad 3. Různé 
 
a) Předseda senátu O. Moc informoval členy senátu o aktuální situaci ohledně stavu 
předložení návrhu nového Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP. Výsledkem jednání 
s děkanem FSE UJEP je plánované předložení návrhu tohoto dokumentu na příštím řádném 
zasedání AS FSE UJEP tak, aby se pan děkan mohl zasedání osobně na své přání zúčastnit.  
 
 
b) Senátor P. Balek sdělil ostatním členům senátu svůj názor ohledně nutnosti zpřísnění 
kontroly a hlavně řešení disciplinárních prohřešků studentů, které se týkají opisování studentů 
a plagiátorství v seminárních a závěrečných pracích studentů. V případě prokázání takového 
prohřešku by měl být student exemplárně potrestán vyloučením ze studia. 
 
 K této poznámce se rozpoutala v plénu širší diskuse, do které se zapojil především 
senátor O. Jetmar (člen Disciplinární komise FSE UJEP), předseda senátu O. Moc, proděkan 
pro rozvoj a informatiku P. Pešek a proděkan pro vnější vztahy J. Uhman. P. Pešek zdůraznil, 
že studentům by mělo být opakovaně připomínáno, že v žádné práci vypracované studenty 
NENÍ POVOLENO OPISOVÁNÍ! Jakýkoli text doslovně převzatý musí být uveden jako 
citace s patřičným odkazem na původní zdroj. J. Uhman informoval členy AS FSE UJEP, že 
vedení FSE UJEP si problém uvědomuje a již na nejbližší poradu vedení FSE UJEP budou 
pozváni členové Disciplinární komise FSE UJEP, aby byla stanovena jasná kritéria postupu 
v případě odhaleného opisování. 
 
 
c) Proděkan pro vnější vztahy J. Uhman pozval zejména studenty závěrečných ročníků 
FSE UJEP na tradiční DEN KARIÉRY, který se uskuteční dne 04.11.2009. Bližší informace 
pro studenty budou včas zveřejněny. 
 
 
d) Předseda senátu O. Moc informoval členy senátu o plánovaném shromáždění 
akademické obce FSE UJEP. U této příležitosti vyzval všechny akademické pracovníky a 
studenty FSE UJEP k účasti a nabídl případným zájemcům možnost vystoupení na tomto 
setkání s krátkým proslovem.  
 
e) Senátor M. Volf tlumočil ostatním členům senátu poděkování rektorky UJEP za 
vstřícný přístup při projednávání Studijního a zkušebního řádu UJEP na červnovém zasedání. 
V souvislosti s tím citoval celé poděkování z emailové korespondence s rektorkou UJEP. 



 
 
Závěr zasedání:  
 

Předseda senátu následně poděkoval všem přítomným za jejich účast a za zdárný 
průběh řádného zasedání, které bylo posléze ukončeno. 
 
Plánovaný termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP je stanoven na středu 11.11.2009 
od 14:00 hod v místnosti č. 409 budovy FSE UJEP. 
 
Program včetně pozvánky na toto zasedání bude včas rozeslán na emaily členů senátu, které 
uvedli ve svých kontaktech. Stejně tak budou informováni o případném svolání mimořádného 
zasedání v dřívějším termínu, bude-li to třeba. Stejným způsobem bude informováno i vedení 
FSE UJEP. 
 
 
Zapsal: Bc. Martin Volf (místopředseda AS FSE UJEP) 
 
 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 
předseda AS FSE UJEP 

 
Na vědomí: doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., Ing. Pavel 
Pešek, CSc., Mgr. Jaroslav Holas, RNDr. Karel Hrach, Ph.D., Ing. Jiří Uhman, Ing. Dagmar 
Kubišová, Alena Trefilová 
 


