
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 17.03.2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) 

 
 
Prezenční listina:  10 senátorů  

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

 
Omluveni:  PhDr. Petr Balek, Vojtěch Bok 
 
 
Vedení fakulty: 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 zápisu z únorového mimořádného zasedání AS FSE UJEP 
 c – schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
2) Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010 
 
3) Různé 
 
 
Ad 1a. Předseda senátu O. Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP a zástupce 
vedení FSE UJEP na řádném březnovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. 
Konstatoval, že senát je usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel 
na svém pátém zasedání v akademickém roce 2009/2010 v počtu 10 členů. 
 
Ad 1b. Schválení zápisu z únorového mimořádného zasedání AS FSE UJEP 
 
Zápis z mimořádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 10. února 2010 byl schválen bez 
připomínek (10 x PRO). 
 
Ad 1c.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek (10 x PRO). 
 
 
Ad 2. Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010 
 
Předseda senátu O. Moc předal slovo proděkanu P. Peškovi, který členy senátu seznámil se 
změnami v návrhu Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2010. Dokument byl projednán 
a schválen Vědeckou radou FSE UJEP. Změny se týkaly především formulací týkajících se 



katedry Sociální práce, ke kterým vznesl výhrady senátor P. Balek. Další změny se týkaly 
formulace slabých stránek FSE UJEP, kde byl zdůrazněn problém nízkého počtu 
habilitovaných pracovníků na FSE UJEP. 
 
V diskuzi se pak senátor P. Kačírek zajímal o aktuální stav a počet probíhajících habilitačních 
řízení na FSE UJEP. Proděkan P. Pešek poskytl členům senátu podrobné informace. Senátor 
J. Koutský zmínil, že za hlavní problém považuje především nedostatečnou publikační 
činnost na FSE UJEP. Proděkan P. Pešek podotkl, že tento problém se týká většiny součástí 
UJEP včetně FSE UJEP. 
 
Předseda senátu O. Moc dále podotkl, že senátor P. Balek souhlasí s předloženým návrhem 
dokumentu a se změnami, které byly provedeny (ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit 
zasedání osobně). Žádné další připomínky nebyly vzneseny a přistoupilo se k hlasování. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. h) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh Aktualizace dlouhodobého záměru FSE UJEP na rok 2010.“ 
 
Hlasování: 10 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (10 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
Ad 3. Různé 
 
a) Předseda senátu O. Moc seznámil členy senátu s časovým harmonogramem tvorby 
rozpočtu UJEP, který obdržel od tajemnice FSE UJEP. Bližší informace k tomuto bodu podal 
senátor J. Koutský, který se jako předseda AS UJEP zúčastnil jednání na rektorátu UJEP. 
 
b) Předseda senátu O. Moc informoval členy senátu o časovém harmonogramu všech 
důležitých voleb na UJEP, které proběhnou v roce 2010. Týká se to především volby rektora 
UJEP, děkana FSE UJEP a doplňovacích voleb do AS FSE UJEP za studentské senátory, kteří 
ukončí studium v průběhu roku 2010. Diskuze a příprava k tomuto bodu bude samostatným 
bodem v programu květnového řádného zasedání AS FSE UJEP. 
 
c) Místopředseda senátu M. Volf seznámil členy senátu s interní soutěží, kterou vyhlásila 
Studentská komora Akademického senátu UJEP. Jedná se o „Interní soutěž na vytvoření 
návrhu heraldického znaku SKAS UJEP“. Podrobné informace k této soutěži budou 
zveřejněny na webových stránkách FSE 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 byl stanoven na STŘEDU         
19. května 2010 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. 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 
 


