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Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 
19.10.2011 

(v budově vilky v areálu Kampusu od 14:00) 

Prezenční listina:   9 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.,  
Ing. Petr Kačírek, 
Martin Lang,  
Michaela Lišková,  
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf. 

 
Omluveni:      Lucie Kašparová, Kristýna Kulštejnová 
 
Hosté:        děkan fakulty doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., 
                               proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, 

     proděkan pro vnější vztahy Ing. Jiří Uhman, 
     proděkan pro vědu a výzkum PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 

       proděkan pro studium Mgr. Jaroslav Holas, 
     tajemnice fakulty Ing. Dagmar Kubišová. 

 

Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů. 

 

Program mimořádného zasedání:  

1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP. 

2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 12.10. 2011. 

3. Schválení Podmínek pro studium akreditovaných studijních oborů v 

režimu Celoživotního vzdělávání. 

4. Schválení Podmínek přijímacího řízení na červen 2012. 

5. Schválení doktorského studijního oboru: Regionální a environmentální rozvoj ve 

studijním programu Hospodářská politika a správa.  

6. Stav čerpání prostředků z fondu FRIM. 

7. Různé. 

 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4664
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4075
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3844
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=1734
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Ad 1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 

Předseda Petr Hlaváček přivítal všechny přítomné na mimořádném zasedání 
akademického senátu FSE UJEP. Konstatoval, že podle prezenční listiny se senát sešel v počtu 
9 členů na svém druhém zasedání v akademickém roce 2011/2012 a je usnášeníschopný. 
Petr Hlaváček nechává hlasovat o programu jednání. 
 
Návrh: Akademický senát FSE UJEP schvaluje program jednání. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování:  Program jednání byl při hlasování jednohlasně schválen.  
 
 
Ad 2. Schválení zápisu z květnového řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 12.10.2011. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 12.10.2011.  
 
Návrh:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje zápis z předchozího zasedání ze dne 
12.10.2011. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 12.10.2011 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad. 2. Schválení podmínek pro studium akreditovaných studijních oborů v 
režimu Celoživotního vzdělávání. 

 Petr Hlaváček vyhlásil další bod programu schůze a předal slovo proděkanovi pro 
studium, panu Jaroslavu Holasovi. Jaroslav Holas ve stručnosti prezentuje návrh předkládaný 
pro schválení, zdůrazňuje přitom body, ve kterých došlo ke změnám. Dle doporučení na 
základě provedeného auditu je v rámci podmínek dále pozměněn bod 14. o sdělení, že 
přednost budou mít zájemci s úspěšně ukončeným bakalářským vzděláním, ostatní s lepším 
prospěchem u maturitní zkoušky. Jaroslav Holas avizoval s tímto návrhem související řád pro 
studium v CŽV, jehož návrh bude připraven a přednesen na některém z dalších zasedání AS 
FSE UJEP. Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Petr Hlaváček nechává hlasovat o 
schválení podmínek pro studium akreditovaných studijních oborů v režimu Celoživotního 
vzdělávání v předloženém návrhu. 

Návrh: Akademický senát FSE UJEP schvaluje podmínky pro studium akreditovaných 
studijních oborů v režimu Celoživotního vzdělávání. 
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Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad 4. Schválení Podmínek přijímacího řízení na červen 2012 

Předseda Petr Hlaváček uvedl další bod k projednávání a předal slovo proděkanovi 
pro studium – Jaroslavu Holasovi. Jaroslav Holas ve stručnosti představil návrh a změny, ke 
kterým došlo. Zdůraznil, že v důsledku nenalezení vhodných garantů oborů nebudou pro 
přijímací řízení v roce 2012 otevírány obory:  

- Obchod a marketing pro bakalářské studium 

- Finanční management jak pro bakalářské tak pro magisterské studium 

Proděkan pro vnější vztahy, Jiří Uhman, uvedl, že přerušení náboru do výše uvedených oborů 
je dočasné, neboť v současné době probíhá hledání vhodných garantů. Oba obory jsou 
akreditované do roku 2014, tudíž se situace s otevřením oborů může v budoucnu změnit.
 Jaroslav Holas také nastínil předpokládanou podobu studia oboru Podniková 
ekonomika a management. Dle představy vedení, by měli studenti během studia tohoto 
oboru možnost samostatné profilace a specializace na finanční management, podnikovou 
ekonomiku či obchod a marketing, jak tomu bylo při odděleném fungování těchto oborů. 
Slova se ujal děkan fakulty Zdeněk Štěpánek, jenž mluvil o dlouhodobých změnách, 
připravovaných Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR, kterým se fakulta snaží 
s předstihem přizpůsobovat. Vyjádřil lítost nad nutností dočasně přerušit nábor do výše 
zmíněných oborů, podotkl však, že vedení fakulty usilovně hledá řešení a tedy – že tento stav 
není definitivní. K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto předseda 
senátu nechává o návrhu hlasovat. 

Návrh: Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení FSE UJEP na červen 2012. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad 5. Schválení doktorského studijního oboru: Regionální a environmentální rozvoj ve 
studijním programu Hospodářská politika a správa 

Předseda Petr Hlaváček nechává projednat další bod zasedání a předává slovo 
zhotoviteli předkládaného návrhu – proděkanovi pro rozvoj a informatiku, Jaroslavu 
Koutskému. Jaroslav Koutský ve stručnosti prezentuje návrh. Zdůrazňuje, že návrh bude 
podán do 25. listopadu tohoto roku k posouzení akreditační komisi a rozhodnutí může být 
známo na přelomu měsíce ledna/února následujícího roku. Proděkan pro vědu a výzkum, 
Miroslav Barták, kterému bylo následně předáno slovo, stručně hovořil o vývoji projektu 
doktorského studia a požadavcích, které jsou na studující kladeny.   
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 Kateřina Smejkalová vznesla námitku, která se týkala studijních osnov 
připravovaného doktorského programu, konkrétně absence výuky německého jazyka. Dle 
názoru Kateřiny Smejkalové by německý jazyk měl být zařazen do osnov, ve kterých se 
momentálně nachází pouze jazyk anglický. Podle vyjádření zhotovitele předkládaného 
návrhu, Jaroslava Koutského, je anglický jazyk preferován všeobecně i u jiných programů 
doktorských studijních oborů, a proto je uveden i v tomto programu jako hlavní cizí jazyk. 
Jelikož k návrhu nebylo dalších připomínek ze strany přítomných senátorů, nechává 
předseda senátu o návrhu hlasovat. 

Návrh: Akademický senát schvaluje doktorský studijní obor: Regionální a environmentální 
rozvoj ve studijním programu Hospodářská politika a správa. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování:  návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad 6. Stav čerpání prostředků z fondu FRIM 

Předseda Petr Hlaváček požádal tajemnici fakulty, Dagmar Kubišovou, aby 
informovala senát o aktuálním stavu čerpání prostředku z fondu FRIM. Dagmar Kubišová 
obeznámila senát především s neočekávanou událostí týkající se opravy střechy, která je 
v havarijním stavu a bude tedy vyžadovat dražší opravy. K tomuto účelu byl do fakultního 
rozpočtu rektorátem přidělen příspěvek ve výši 1,4 mil. Kč, který tyto neočekávané náklady 
pokryje. Oprava střechy by měla být dokončena do konce měsíce listopadu. Vlivem 
nepříznivého počasí však stavební práce mohou být zastaveny a znovu obnoveny na jaře 
roku 2012. Tajemnice fakulty dále informovala senát o čerpání prostředků v souladu 
s usnesením senátu z předcházejících schůzi. Proti nebyly vzneseny žádné připomínky, proto 
nechal předseda senát hlasovat. 

 

Návrh: Akademický senát souhlasí s průběhem čerpání prostředků z fondu FRIM. 

 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad. 7 Různé 

Předseda senátu ohlásil poslední bod k projednání. Tomáš Klener přednesl návrh 
týkající se úředních hodin studijního oddělení. Konkrétně navrhuje, aby studijní oddělení 
bylo v prvních třech dnech k dispozici studentům déle, než tři hodiny denně, aby se předešlo 
tvorbě front studenty, kteří potřebují potvrzení o studiu. Tento návrh přislíbil projednat 
proděkan pro studium, Jaroslav Holas, v jehož kompetenci se studijní oddělení nachází.  Další 
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z návrhu Tomáše Klenera se týkal zajištění mikrovlnné trouby pro účely studentů. Tento 
návrh však nemohl být dále rozvíjen vzhledem ke skutečnosti, že v budově fakulty není 
dostatečné množství místnosti, kde by mohla být mikrovlnná trouba, popřípadě varná 
konvice umístěna. Tajemnice fakulty navrhla počkat s řešením do doby dokončení prostor 
v kampusu, kde se možná najde potřebná místnost pro uskutečnění tohoto návrhu. Třetí 
návrh Tomáše Klenera se týkal možnosti poskytnout k dispozici studentům službu tisku 
z elektronického média.  V současné době totiž nelze fakultní tiskárnu využít i pro tisk z „flash 
paměti“, což shledává Tomáš Klener jako málo praktické. Tajemnice fakulty přislíbila návrh 
promyslet a řešení přednést na příštích schůzích. Poslední návrh Tomáše Klenera, se týkal 
plateb za ISIC kartu, které dle jeho slov jsou zbytečně zdlouhavé, protahují dobu vyřízení 
žádosti a validaci karet. Navrhuje tedy, aby byly platby za validaci prováděny v hotovosti. 
Přítomní členové vedení fakulty se však shodli, že tato problematika není v jejich 
kompetenci. Martin Lang slíbil přednést návrh universitnímu senátu při jeho nejbližším 
zasedání.        

Jana Šimsová vznesla stížnost, směrovanou na přednáškové místnosti budovy v ul. 
České mládeže, které nejsou pro kvalitní výuku dobře přizpůsobené. Přítomní členové vedení 
vyjádřili politování nad stávající situaci, zdůraznili však, že se jedná pouze o provizorní a 
dočasné řešení, vynucené stavebními úpravami v budově VIKSu.    
 Proděkan pro vnější vztahy Jiří Uhman oznámil vyhlášení druhého kola výběrového 
řízení pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus a požádal přítomné o rozšíření této 
informace mezi studenty.         
 Jelikož nebyly vzneseny další připomínky, či podněty k diskusi, předseda senátu 
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 23. listopadu 
2011 od 14:00 hod ve vilce v areálu Kampusu.  
  

 

 

   

Zápis dne 19.10. 2011 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
 

 
Schválil  ….…………………………………. 

                       Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.  
       Předseda AS FSE UJEP 


