
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 16.05.2012 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

Prezenční listina:   7 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, 
Kristýna Kulštejnová,  
Martin Lang 

 
Omluveni:     Michaela Lišková, Lucie Kašparová, Tomáš Klener,  
      Mgr. Radka Michelová 
 
Hosté:       proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
       
 
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 11. 04. 2012. 

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

4. Různé 

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 7 členů na svém pátém 
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:  7 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 
 
 

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


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 11. 04. 2012. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 11. 04. 2012.  
 
Návrh:  AS FSE UJEP schválil zápis z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 11. 04. 2012. 
 
Výsledek hlasování:  7 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování: zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 11. 04. 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 doplněné informace ve znění Výroční zprávy. Doplnění Výroční zprávy bylo 
akceptováno. V diskuzi bylo následně poukázáno na nízké čerpání Stipendijního fondu. 
Z diskuze vyplynulo, že by měly být více prezentovány možnosti a podmínky získání stipendia 
jako motivačního faktoru.  Členové senátu se usnesli, že by informace o nabídce a 
podmínkách měly být více prezentovány. Kateřina Felixová navrhla prezentaci stipendií pod 
vhodným mottem, např. „Vydělejte si na studium studiem“. Informace o stipendiích měly být 
více zveřejněny, např. na webu fakulty, nástěnkách, nebo v rámci Dne otevřených dveří. Petr 
Hlaváček uzavřel diskuzi a nechal hlasovat o následujícím návrhu. 
Návrh:  AS FSE UJEP schválil Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2011. Akademický 
senát doporučuje, aby proděkan pro studium zajistil širší prezentaci nabídky a podmínek 
získání stipendií. 
 
Výsledek hlasování:  7 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:   návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

Ad.4.  Různé 

Petr Hlaváček nechal projednat poslední bod jednání a vyzval přítomné k diskusi. Kateřina 
Smejkalová uvedla, že jako zástupkyně FSE v Radě vysokých škol se dne 17. 5. účastní 
řádného zasedání sněmu RVŠ a bude senátory z AS FSE informovat o aktuálním dění ve 
vysokoškolské reprezentaci. 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 19. září 2012 a schůzi ukončil. 

Zápis dne 16. 05. 2012 provedl Petr Hlaváček.      
        
       Schválil  ….…………………………………. 

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

 


