
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 13.01.2009 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) 

 
 
Prezenční listina:  8 senátorů  

PhDr. Petr Balek, Michaela Benešová, Vojtěch Bok, 
Ing. Oldřich Jetmar, RNDr. Jaroslav Koutský,  
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,  
Bc. Martin Volf 
 

Omluveni: Daniela Cibulková, Adéla Holasová, Ing. Petr Kačírek,  
 Zuzana Klicnarová 
 
Vedení fakulty: Mgr. Jaroslav Holas, RNDr. Karel Hrach, Ph.D., Ing. Pavel Pešek, CSc. 

  
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) Doplnění Vědecké rady FSE UJEP 
 
3) Volební a jednací řád Akademického senátu FSE UJEP 
 
4) Různé 
 
 
Ad 1a. Předseda senátu O.Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP a zástupce 
vedení FSE UJEP na řádném lednovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. 
Konstatoval, že senát je usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel 
na svém třetím řádném zasedání v akademickém roce 2009/2010 v počtu 8 členů. 
 
Ad 1b.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek (7 x PRO). 
 
 
Ad 2. Doplnění Vědecké rady FSE UJEP 
 
 Úvodního slova se ujal předseda senátu O.Moc, který tlumočil členům senátu návrh 
děkana FSE UJEP Z.Štěpánka na rozšíření řad interních členů Vědecké rady FSE UJEP o 
nového člena – doc. PhDr. Václava Houžvičku, Ph.D. – kandidátovo CV bylo členům senátu 
během úvodního slova rozdáno. Následně otevřel předseda senátu O.Moc k tomuto bodu 
rozpravu. 
  



Žádné podněty či připomínky nebyly ze strany senátorů vzneseny a přistoupilo se tedy 
k hlasování: 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. f) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
návrh na jmenování doc. PhDr. Václava Houžvičky, Ph.D. za člena Vědecké rady FSE 
UJEP.“ 
 
Hlasování: 7 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (7 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
 
Ad 3. Volební a jednací řád Akademického senátu FSE UJEP 
 
 Úvodního slova se ujal opět předseda senátu O. Moc, který sdělil ostatním členům 
senátu, že návrh nového VaJ řádu AS FSE UJEP byl připomínkován ze strany prorektorky 
pro studium A.Chvátalové a navržené změny byly do návrhu zpětně zapracovány. Jelikož se 
nejednalo pouze o formální změny, je potřeba návrh celého dokumentu znovu schválit a 
postoupit jej AS UJEP ke schválení. Návrh dokumentu, upravený o zapracované připomínky, 
byl senátorům před zasedáním včas rozeslán v elektronické podobě. Po představení 
nejdůležitějších změn byla otevřena rozprava k tomuto bodu jednání. 
 
 Přítomní členové senátu se shodli, že není potřeba návrh dále připomínkovat a se 
zapracovanými změnami souhlasí. Přistoupilo se tedy k hlasování: 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FSE UJEP a 
postupuje jej Akademickému senátu UJEP ke schválení.“ 
 
Hlasování: 8 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (8 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
 
Ad 3. Různé 
 
a) Senátor P. Balek navrhl změnu termínů pravidelných zasedání AS FSE UJEP 
z důvodu kolidace těchto termínů se schůzemi kateder. K tomuto návrhu se připojil i předseda 
senátu O. Moc, který rovnou navrhl změnit systém pravidelných zasedání AS FSE UJEP. 
Nově by senát pravidelně zasedal pouze 1x za dva kalendářní měsíce a to vždy tak, aby tento 
termín vyhovoval termínům zasedání kolegia děkana FSE UJEP a následným schůzím na 
katedrách. V případě potřeby by bylo svoláno mimořádné zasedání senátu. Pokud bude 
schválen návrh nového VaJ řádu AS FSE UJEP, bude zde také možnost schvalování formou 
„per rollam“. Ostatní členové senátu tuto myšlenku podpořili a vyjádřili všeobecný souhlas. 
Nový systém se tedy začne uplatňovat již od následujícího řádného zasedání.  
 
b) Předseda senátu O. Moc dále přečetl členům senátu e-mail od vedoucí oddělení 
Střediska vědeckých informací Ing. L. Martykánové, ve kterém požádala členy senátu, aby 
podpořili změnu rozpětí tarifních odměn pro tzv. pomocné vědecké síly („POMVĚDY“) ze 



stávajících 45 Kč/hod na rozpětí 45 – 100 Kč/hod. V proběhlé diskusi k tomuto bodu se 
senátoři neshodli na jednoznačném stanovisku, které by k danému problému zaujali, i když 
převažoval názor, že by se stávající způsob odměňování těchto pomocných sil měnit neměl. 
Senátorka Benešová například zdůraznila, že studenti tuto práci dělají zcela dobrovolně, 
protože chtějí pomoci a získat určité zkušenosti, přičemž tarifní odměnu předem znají a 
souhlasí s ní. Senátor Balek připojil, že se nejedná o klasické brigády, tudíž je odměna podle 
jeho názoru adekvátní, jelikož student získává navíc určité praktické zkušenosti pro budoucí 
praxi. Rozhodnutí v této věci spadá plně do kompetence vedení FSE UJEP a senát k tomuto 
podnětu po dohodě mezi členy své stanovisko vyjadřovat nebude. 
 
c) Předseda senátu O. Moc požádal proděkana pro studium J. Holase o vyjádření 
k problematice povinnosti zapisovat výsledky zápočtů a zkoušek do indexů. Ten členům 
senátu sdělil, že ze strany studenta tato povinnost ve Studijním a zkušebním řádu UJEP 
zanesena NENÍ a je tedy pouze na vůli studenta, zda chce mít v indexu výsledek zapsán či 
nikoliv. Ze strany studijního oddělení toto po studentovi NEMŮŽE být vyžadováno. 
Vyučující daného předmětu si však může na začátku kurzu stanovit zápis do indexu jako 
jednu z podmínek pro ukončení kurzu, přičemž s tím studenty v úvodu kurzu včas seznámí. 
 
 
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 zatím byl stanoven na STŘEDU 
17. března 2010 od 14:00 hod v místnosti č. 409 budovy FSE UJEP. V případě potřeby bude 
svoláno mimořádné zasedání v průběhu měsíce února 2010, o kterém budou včas všichni 
členové AS FSE UJEP informováni prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Program včetně pozvánky na toto zasedání bude včas rozeslán na emaily členů senátu, které 
uvedli ve svých kontaktech. 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 


