
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 23.11.2011 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

 

 

Prezenční listina:   8 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.,  
Mgr. Radka Michelová 
Michaela Lišková,  
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf,  

   
 
 
Omluveni:      Lucie Kašparová, Kristýna Kulštejnová, Ing. Petr Kačírek, Martin Lang,  

 
 
Hosté:        děkan fakulty doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., 

     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 19.10.2011. 

3. Schválení vnitřních předpisů fakulty - Příkazů děkana č.2 a č.3/2011 

4. Stav čerpání prostředků z fondu FRIM a informace o řešení námětů 

     k provozu a  vybavení fakulty. 

5. 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
mailto:radka.michelova@ujep.cz
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4664
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=1734


 

Ad 1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 

Předseda Petr Hlaváček přivítal všechny přítomné na řádném zasedání akademického 
senátu FSE UJEP. Konstatoval, že podle prezenční listiny se senát sešel v počtu 8 členů na 
svém třetím zasedání v akademickém roce 2011/2012 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček 
nechává hlasovat o programu jednání. 
 
Návrh: Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad 2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 19.10.2011 
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 19.10.2011. K uvedenému bodu vznesla připomínku Kateřina 
Smejkalová, která žádala o doplnění předchozího zápisu v bodu různé o připomínku ve věci 
věci zajištění garance studijních kurzů. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 19.10.2011 s tím, že otázka změn garantů 
studijních kurzů bude projednána s vedením fakulty v rámci tohoto zasedání senátu v bodě 
5. Různé. 
 
Návrh:  Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 19.10.2011. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel, 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 19.10.2011 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad. 3. Schválení vnitřních předpisů fakulty - Příkazů děkana č.2 a č.3/2011 

Petr Hlaváček uvedl k projednání další bod a předal slovo Jaroslavu Holasovi, který ve 
stručnosti představil senátu navrhovaný příkaz děkana č.2/2011, který na základě čl. 8 odst. 6 
Studijního a zkušebního řádu UJEP vyžaduje pro uvedení v platnost schválení Akademického 
senátu. Radka Michelová se dotázala na důvod snižování požadovaného počtu kreditů. Dle 
odpovědi Jaroslava Holase se jedná o vstřícný krok studentům, kteří z nějakého důvodu 
neměli možnost dokončit druhý ročník s dostačujícím počtem kreditů. Aby tedy nemuseli 
studium přerušovat či jej znova opakovat, může požádat děkana o postup do třetího roku 
studia. Děkan na základě žádosti může zápis do třetího ročníku studia povolit. Petr Hlaváček 
zároveň požádal senát k zaujetí stanoviska k příkazu děkana č.3/2011. V diskuzi nezazněly 
žádné připomínky. K tomuto příkazu děkana se senát vyjádřil ve smyslu, že příkaz děkana č. 

mailto:radka.michelova@ujep.cz


3/2011 nevyžaduje souhlasné stanovisko senátu, neboť vstupuje v platnost rozhodnutím 
děkana fakulty. Petr Hlaváček následné nechává senát hlasovat o uvedených příkazech 
děkana.  

 
Návrh:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený Příkaz děkana č.2/2011 a 
Akademický senát vzal na vědomí příkaz děkana č. 3/2011  
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 
Závěr hlasování:  Předložený příkaz děkana č.2/2011 byl senátem při hlasování schválen 

 

Ad 4. Stav čerpání prostředků z fondu FRIM a informace o řešení námětů k provozu 
a  vybavení fakulty. 

Předseda Petr Hlaváček požádal tajemnici fakulty, Dagmar Kubišovou, aby 
informovala senát o aktuálním stavu čerpání prostředku z fondu FRIM. Dagmar Kubišová 
konstatovala, že se prostředky čerpají přímo v souladu plánem čerpání a s dřívějšími 
usneseními AS FSE UJEP. Dále se Dagmar Kubišová vyjádřila k návrhům Tomáše Klenera 
z minulé schůze. 

A. Ve věci návrhu zpřístupnit studentům tiskárny s možnosti tisknout dokumenty z USB 
datových nosičů:  

- Tato možnost již v budově fakulty existuje na dvou PC.     

B. Ve věci návrhu možnosti platby v hotovosti za ISIC karty: 

- Návrh byl přednesen na zasedání Univerzitního senátu. Podle vyjádření členů 
přítomných AS UJEP se univerzitní kvestorka pokusí celý proces validace maximálně 
urychlit, avšak neexistuje možnost, jak zpřístupnit platby za validaci ISIC karet 
v hotovosti přímo na pobočce. 
 
 

Ad. 5. Různé 

Petr Hlaváček oznámil poslední bod zasedání a dal možnost zaznít připomínkám a 
návrhům, které by mohly bát projednány. Slova se ujala Radka Michelová, která jménem celé 
katedry sociální práce poděkovala tajemnici fakulty, Dagmar Kubišové, za organizaci a 
průběh rekonstrukčních prací v budově fakulty Moskevská. 

Kateřina Smejkalová se dotázala Jaroslava Holase na význam a možnosti hodnocení 
kvality výuky v systému STAG. Dle Jaroslava Holase není hodnocení výuky dlouhodobě 
využíváno většinou studentů, a proto jako takové nemá velkou vypovídající hodnotu. 
Hodnocení také není adresné, a tedy u předmětu, které vyučuje více pedagogů, nelze 
dohledat, komu přímo bylo hodnocení uděleno. K této problematice se vyjádřil i děkan 
fakulty, pan Zdeněk Štěpánek. Podle jeho slov je hodnocení kvality výuky jedním z požadavku 
MŠMT a bude probíhat i nadále.  
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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 18. ledna 
2011 od 14:00 v prostorách vilky – areál Kampusu.  
 

 

Zápis dne 23.11. 2011 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
 

 
Schválil  ….…………………………………. 

                   Ing. Petr Hlaváček, Ph. 
  Předseda AS FSE UJEP 


