
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 
22.2.2012 

(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, 
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf, 
Kristýna Kulštejnová  

 
Omluveni:      Ing. Petr Kačírek, Michaela Lišková, Martin Lang 
 
Hosté:        děkan fakulty doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., 

     proděkan pro vědu a výzkum PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 
     proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, 

       proděkan pro vnější vztahy Ing. Jiří Uhman,  
     tajemnice fakulty Ing. Dagmar Kubišová 

 

Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů. 

 

Program řádného zasedání:  

1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP. 

2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 23.11.2011. 

3. Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru FSE UJEP 

4. Informace o usnesení AS UJEP a akademických senátů vysokých škol k reformě 

terciálního vzdělávání v ČR 

 

 

 

 

 

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 9 členů na 
svém třetím zasedání v akademickém roce 2011/2012 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček 
nechává hlasovat o předloženém 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 listopadového řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 23.11.2011. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 23.11.2011.  
 
Návrh:  Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 23.11.2011 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 23.11.2011 byl schválen bez 
připomínek. 

 
Ad. 3. Schválení aktualizace Dlouhodobého záměru FSE UJEP 
 

Petr Hlaváček uvedl další bod programu schůze a předal slovo proděkanovi pro rozvoj 
a informatiku Jaroslavu Koutskému, který prezentuje aktualizaci návrhu dlouhodobého 
záměru FSE UJEP pro rok 2012. Jelikož členové senátu, byli s tímto dokumentem seznámeni 
již dříve, vyzval Jaroslav Koutský přítomné k diskuzi o předkládaném návrhu. Radka 
Michelová se zeptala na bod 1.6 předkládaného návrhu, ve znění: 

 
Zachovat odměnu související se zvýšením kvalifikace – dosažení titulu Ph.D. Fakulta zváží úpravu 
stávajících předpisů vzhledem k dalšímu rozvoji podpory hodnotitelných vědeckých výsledků. 
 

Formulaci toto bodu považuje Radka Michelová za poměrně nekonkrétní. Jaroslav 
Koutský vysvětlil, že tento bod zatím nelze více zkonkretizovat. Odměňování je jedním 
z motivačních nástrojů, kterým se budou pracovníci odměňovat dle dosažených výsledků.  
Další dotaz k tomuto bodu měla Kateřina Smejkalová, která se zeptala, v  kompetenci jaké 
instituce bude rozhodování o odměňování. Jaroslav Koutský potvrdil, že toto bude čistě 
fakultní nástroj, a tedy bude spadat do kompetence fakultního vedení.  

Děkan fakulty dále informoval o plánovaném přerozdělení jednotlivých budov 
v objektu Kampusu po dokončení stavebních úprav. Jednou z možných variant je, že FSE získá 

mailto:radka.michelova@ujep.cz
mailto:radka.michelova@ujep.cz


zbývající prostory v budově Moskevská na úkor objektu VIKS. Druhá varianta je využití 
prostor universitní knihovny v prostorách VIKSu. Nicméně obě nastíněné varianty rozvoje 
jsou nyní závislé na mnoha faktorech, které se mohou změnit.  

Protože k návrhu nebyly vzneseny žádné další námitky či připomínky, nechal Petr 
Hlaváček přítomné hlasovat.  
 
 
Návrh: AS FSE UJEP schvaluje aktualizaci „Dlouhodobého záměru FSE UJEP na léta 2011-2015“ 
pro rok 2012 
 

Výsledek hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen 

 
Ad. 4. Informace o usnesení AS UJEP a akademických senátů vysokých škol k reformě 
terciálního vzdělávání v ČR  
  

Petr Hlaváček předal slovo Kateřině Smejkalové, která je členkou Akademického 
senátu UJEP a Rady Vysokých škol. Kateřina Smejkalová se přítomných zeptala, zda by bylo 
v budoucnu vhodné prezentovat informace v podobě zápisů z jednání, nebo zda přítomným 
postačí, když bude klíčové informace poskytovat osobně na jednání senátu. Všichni přítomni 
se shodli na tom, že druhá varianta je pro informování senátu v této záležitosti v budoucnu 
plně postačující., neboť materiály je možné vyžádat od Kateřiny Smejkalové. V další části 
Kateřina Smejkalová uvedla hlavní témata, která byla projednávána. Jednalo se o postavení 
VŠ a obsahu plánované reformy VS, nárůstu kompetencí rady Veřejných vysokých škol a 
výběru členů rady VŠ. V krátkosti také bylo představeno usnesení, které se týkalo rozpočtu 
na rok 2012 a očekávaného poklesu financování vysokých škol do roku 2014 . Přítomní též 
byli informování o návštěvě ministra školství 1. 3. 2012. Svou prezentaci Kateřina Smejkalová 
zakončila podnětem k diskusi přítomných a vyjádření stanoviska AS FSE UJEP. 
Slova se ujal Zdeněk Štěpánek, který zdůraznil, že vlivem demografických změn a rozšířením 
kapacit velkých a uznávaných universit, je systém financování „dotací na studenta“ v této 
situaci pro řadu regionálních univerzit nadále neudržitelný. Reforma je nutná, ale v jiné 
podobě, než ve které je prezentována nyní. Jana Šimsová se zeptala přítomných, jaké 
stanovisko zaujme senát FSE. Podotkla také, že FF UJEP, chystá v nejbližší době protestní 
akce související s probíhající reformou. Jiří Uhman se vyjádřil ve smyslu, že celá věc je zatím 

ve stádiu vyjednávání a bylo by vhodné situaci nevyhrocovat. V diskuzi k reformě se někteří 

z řad zúčastněných studentů vyjádřili také ve smyslu, že plánovanou reformu VŠ 

považují za nezajímavou. Kateřina Smejkalová dále oznámila chystající se schůzi 
Akademické obce univerzity, kde budou všichni účastníci informováni o průběhu jednání 
mezi zástupci vysokých škol a MŠMT ČR. Petr Hlaváček upozornil na webové stránky 
Akademického senátu UJEP, kde jsou k dispozici informace o průběhu, aktivitách a 
usneseních v rámci přípravy reformy VŠ. V této souvislosti navrhl Petr Hlaváček zveřejnit 
odkaz tohoto webu na internetových stránkách FSE, s cílem pozvednout informovanost o 
problematice chystané reformy, v řadách studentů. 

 



Protože nebyly vzneseny další připomínky k projednávanému bodu, navrhl Petr 
Hlaváček hlasovat o návrhu. 
 
Návrh: Akademický senát FSE UJEP se usnesl na vyjádření nesouhlasu s připravovanou 
reformou vysokých škol v České republice a souhlasí s obdobně formulovaným usnesením 
Akademického senátu UJEP. Dále se AS FSE UJEP rozhodl informovat akademickou obec o 
průběhu dalších jednání v souvislosti s připravovanou reformou prostřednictvím 
internetových stránek fakulty.  
 

Výsledek hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen 

 

Ad. 3 Různé 

Petr Hlaváček nechal projednat poslední bod jednání a vyzval tajemnici fakulty 
Dagmar Kubišovou, aby se předběžně vyjádřila k dosaženému hospodářskému výsledku za 
rok 2011. Dagmar Kubišová avizovala předložení hospodářského výsledku roku 2011 ke 
schválení na příští schůzi akademického senátu. Příští zasedání AS FSE UJEP bylo stanoveno 
na termín 11. dubna 2012. Jelikož nikdo neměl žádné podněty k diskusi, poděkoval předseda 
Petr Hlaváček všem přítomným za účast a schůzi ukončil. 

 

Zápis dne 22.02.2012 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
Schválil  ….…………………………………. 

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

 


