
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 
11.04.2012 

(v budově vilky 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, 
Mgr. Radka Michelová, 
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf, 
Martin Lang 

 
Omluveni:     Michaela Lišková, Kristýna Kulštejnová,  Lucie Kašparová 
 
 
Hosté:        děkan fakulty doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., 

     proděkan pro vědu a výzkum PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., 
     proděkan pro studium Mgr. Jaroslav Holas, 
     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 22. 02. 2012. 

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2011. 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2011. 

5. Schválení rozpočtu FSE UJEP na rok 2012. 

6. Schválení plánovaných investičních záměrů pro rok 2012 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
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 akademický senát se sešel v počtu 9 členů na svém čtvrtém 
zasedání v akademickém roce 2011/2012 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček nechává 
hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Návrh: AS FSE UJEP schválil program jednání. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 
 
 
Ad 2. Schválení zápisu z únorového řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 22. 02. 2012. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 22. 02. 2012.  
 
Návrh:  AS FSE UJEP schválil zápis z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 22. 02. 2012. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování: zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 22. 02. 2012 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad. 3. Schválení výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2011 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze a předal slovo 
proděkanovi pro rozvoj a informatiku Jaroslavu Koutskému. Jaroslav Koutský ve stručnosti 
představil předkládaný návrh výroční zprávy, která je shrnutím a popisem činnosti fakulty za 
uplynulý rok. S obsahem předkládané zprávy se všichni přítomní měli možnost obeznámit již 
dříve, proto Jaroslav Koutský nabídl rovnou přejít k návrhům a připomínkám ze strany 
přítomných senátorů. Radka Michelová vznesla námitku ohledně absence informací o 
spolupráci a partnerství katedry sociální práce s organizacemi, která by měla být součástí 
výroční zprávy. Slova se ujal proděkan pro vnější vztahy Jiří Uhman, který se přednostně 
omluvil za nedůslednost, jelikož se tato otázka týká jeho resortu. Zdůraznil, že řada aktivit je 
mu známá, jednotlivým katedrám se však musí připomínat povinnost tvorby těchto zpráv pro 
potřebu sestavení zprávy výroční. Přislíbil tedy nápravu v podobě doplnění požadovaného 
obsahu do výroční zprávy. S navrženým řešením byli přítomní senátoři spokojení, proto 
nechal Petr Hlaváček hlasovat o návrhu. 

mailto:radka.michelova@ujep.cz


Návrh:  AS FSE UJEP projednal návrh Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2011 a 
rozhodl, že bude doplněn o informace z katedry sociální práce a následně předložen ke 
hlasování per rollam. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:   návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad 4.  Schválení výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2011. 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze a předal slovo tajemnici 
fakulty Dagmar Kubišové. Dagmar Kubišová v krátkosti přednesla zprávu o hospodaření 
fakulty v roce 2011. Vyzdvihla fakt, že v roce 2011 s financováním nebyl problém, mimo jiné i 
díky snižování stavu zaměstnanců. Hospodaření fakulty tedy v roce 2011 skončilo 
s přebytkem, který vedení fakulty navrhuje převést do fondu odměn. Děkan Zdeněk 
Štěpánek vysvětlil přítomným, že přebytek hospodaření lze převést do fondu FRIM nebo do 
fondu odměn. V případě nouze pak lze takto uložené prostředky převést do fondu 
provozních prostředků a čerpat pro provozní náklady. Jiří Uhman připomněl přítomným 
složitou situaci ohledně financování, proto je podle něj nutné vytvořit si reservu pro 
nadcházející rok, který bude, co se financování týče, ještě složitější. Vytvořením reservy 
v podobě převedených prostředků z přebytku hospodaření lze snadněji překlenout 
nadcházející nelehké období. Jelikož k předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ze 
strany přítomných senátorů, nechal Petr Hlaváček o návrhu hlasovat.  

 
 
Návrh: AS FSE UJEP schvaluje návrh Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2011. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 

Ad. 5. Schválení rozpočtu FSE UJEP na rok 2012 
 
Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze a předal slovo tajemnici 

fakulty Dagmar Kubišové, která v krátkosti představila návrh rozpočtu fakulty pro rok 2012. 
Při prezentaci především uvedla, že rozpočet není konstruován schodkově. Děkan Zdeněk 
Štěpánek informoval o tom, že se i při takto sestaveném rozpočtu podařilo dosáhnout cíle, 
aby letos nebyly snižovány platy zaměstnanců fakulty. K předkládanému návrhu o rozpočtu 
na rok 2012 nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námitky, proto nechal Petr 
Hlaváček o návrhu hlasovat.  

 
Návrh: AS FSE UJEP schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2012. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 



Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

 

Ad. 6. Schválení plánovaných investičních záměrů pro rok 2012 z fondu FRIM 

Petr Hlaváček ohlásil předposlední bod programu a předal slovo tajemnici fakulty 
Dagmar Kubišové. Dagmar Kubišová představila návrh o čerpání prostředků z fondu FRIM, 
přičemž v současné době má fakulta právo čerpat z částky cca 3,5 mil. Kč. Dagmar Kubišová 
navrhuje čerpat zhruba 700 tis. Kč na opravy římsy na budově fakulty v ul. Moskevská, která 
byla při rekonstrukci střechy poškozená a může v budoucnu ohrožovat kolemjdoucí lidi. Další 
část fondu FRIM navrhuje Dagmar Kubišová čerpat pro účely částečné rekonstrukce prostor 
knihovny Pedagogické fakulty v budově VIKS, která by v budoucnu měla být předána k 
užívání Fakultě sociálně ekonomické. Tajemnice vyzvala přítomné k podání dalších návrhu na 
účelové čerpání fondu FRIM. Petr Kačírek navrhl, zda by nebylo vhodné vyřešit problém 
špatného stínění v učebnách na slunečné straně budovy. Důsledkem špatného stínění jsou 
stižené podmínky pro výuku s pomocí  dataprojektorů. Dagmar Kubišová přislíbila promyslet 
si návrh a tento problém vyřešit. Ze strany zúčastněných nebyly vzneseny žádné další návrhy 
a požadavky, proto nechal Petr Hlaváček senát hlasovat. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje návrh plánovaných investičních záměru FSE pro rok 2012. 
 
Výsledek hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad. 7.  Různé 

Petr Hlaváček nechal projednat poslední bod jednání a vyzval přítomné k diskusi. 
Slova se ujala Jana Šimsová, která tlumočila stížnosti některých studentů ohledně 
neférového jednání při zápisu předmětů ze strany studentů třetích ročníků. Při zápisu 
předmětů do systému STAG, docházelo údajně k obsazení kapacity předmětů studenty, kteří 
takto obsazené místo následně prodávali. Následkem toho mnoho studentů nemělo 
možnost si předmět zapsat vůbec, či byli při zápisu omezováni kapacitou nebo nevhodným 
rozvrhem. Jaroslav Koutský řekl, že systém STAG skutečně umožňuje zápis pro studenty 
třetích ročníků dříve, než pro ostatní studenty, proto dochází k těmto událostem. Nicméně 
nápravu nelze sjednat ze strany fakulty, jelikož systém STAG není majetkem fakulty. Jaroslav 
Holas oznámil, že „kupčení s kurzy“ není novým fenoménem, ale dlouholetým problémem. 
Tento problém však není možné vyřešit systémově z výše zmíněných důvodů vlastnictví 
STAG. Vedení se tento problém snaží řešit zavedením nových směrnic o zpoplatnění 
vyškrtnutí zapsaného kurzu z rozvrhu, a nyní nově připravovanou směrnicí o zákazu zapsání 
povinného kurzu, který není dán v rámci doporučeného studijního plánu. 

Tomáš Klener měl dotaz týkající se termínu odevzdání bakalářských prací, konkrétně 
proč jsou termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací na FSE tak brzké ve 
srovnání s ostatními fakultami v rámci celé ČR. Jaroslav Holas odpověděl, že toto rozhodnutí 



bylo učiněno před 2-3 lety za účelem zmenšení administrativní náročnosti na jednotlivé 
katedry. Jiří Uhman doplnil tuto odpověď tím, že v předchozích letech termíny odevzdání a 
zadávání absolventských prací navzájem překrývaly, a tím vznikal na jednotlivé katedry 
vysoký tlak. Miroslav Barták vysvětlil, že ze strany studentů lze využít dvou opravných 
prostředků, kterými lze prodloužit termín odevzdání o 14 dní, a to podáním žádosti 
vedoucímu katedry a podáním žádosti proděkanovi. Zdůraznil, že i při takto stanovených 
termínech je počet studentů, kteří odevzdání nestihnou včas skutečně minimální. Jiří Uhman 
podotknul, že systém fakulty je v těchto věcech benevolentní k požadavkům studentů a není 
problém bavit se o skutečně důležitých záležitostech, avšak jsou zde i vysokoškolské normy a 
tradice, které je vhodné dodržovat. 

K další diskuzi nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné podněty, proto Petr 
Hlaváček poděkoval všem za účast na zasedání, stanovil příští zasedání AS FSE UJEP na 
termín 16. května 2012 a schůzi ukončil. 

 

Zápis dne 12.04.2012 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
Schválil  ….…………………………………. 

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

 


