
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 17.10.2012 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

 

 

Prezenční listina:  10 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.,  
Ing. Petr Kačírek, 
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  

       Lucie Kašparová, 
Tomáš Klener,  

       Miroslav Kopáček, 
Kristýna Kulštejnová, 
Michaela Lišková  
 

 
Omluveni:      Mgr. Radka Michelová, Volodymyr Volf 
 

 
 
Hosté:        proděkan pro vnější vztahy, Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

     proděkan pro rozvoj 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 19. 9. 2012. 

3. Schválení nového člena Vědecké rady FSE.  

4. Schválení členů disciplinární komise FSE UJEP. 

5. Různé. 

 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
mailto:radka.michelova@ujep.cz


 

 

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 10 členů na 
svém třetím zasedání v akademickém roce 2011/2012 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček 
před hlasováním o programu uvedl dvě změny v programu. V případě bodu Schválení 
nového člena Vědecké rady FSE UJEP uvedl, že jej pan proděkan pro vědu požádal o stažení 
tohoto bodu z jednání, neboť se předpokládá, že dojde ještě k dalším změnám ve složení 
Vědecké rady a proto budou tyto změny projednány souhrnně na dalším zasedání 
Akademického senátu FSE UJEP.  Petr Hlaváček dále navrhl stažení bodu Schválení členů 
disciplinární komise, neboť tento návrh nebyl v písemné podobě předložen pro jednání 
senátu a není tedy možné o návrhu hlasovat a navrhl v bodě Různé o tomto bodu diskutovat. 

Petr Hlaváček nechává hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Návrh: Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
Výsledek hlasování:  10 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. 9. 2012. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 19. 9. 2012. 
 
Návrh:  Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 19. 9. 2012. 
 
Výsledek hlasování:  10x pro 0x proti 0 se hlasování zdržel, 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 19.10.2012 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad. 3. Různé 

V bodě Různé se přihlásila do diskuze Jana Šimsová, která uvedla případ studenty, 
které nebylo uděleno stipendium z důvodu nejednoznačného výkladu Studijního řádu. 
Studentka žádala o udělení prospěchového stipendia, neboť dosáhla velmi dobrých 
studijních výsledků, a to studijního průměru 1,18 uvedeného ve Stagu. Podle vyjádření Jany 
Šimsové bylo studentce přidělení prospěchového stipendia odmítnuto, a to z důvodu, že  



prostý aritmetický průměr vyšel 1,22. Ve studijních předpisech se varianta průměru neuvádí, 
a proto studenti vychází z průměru známek uvedeného ve Stagu. Akademický senát se 
v diskuzi usnesl, že žádá proděkana pro studium Jaroslava Holase, aby na schůzi senátu 
upřesnil pojem průměrný studijní prospěch a toto stanovisko zveřejnil, neboť není ve 
studijních předpisech jednoznačně definovaný.  

V další části diskuze byla diskutována otázka využití prostor, které se uvolní po zrušení 
knihovny v suterénu budovy FSE, přičemž byl dán návrh, aby v některé z místností byla 
studentům zpřístupněna mikrovlnka pro ohřev jídel. Členové senátu s tímto řešením 
v diskuzi souhlasili a předkládají je jako návrh pro využití těchto prostor.  

V další části byla diskutována absence návrhu na členy Disciplinární komise. Předseda Petr 
Hlaváček konstatoval, že tento bod jednání vychází z posledního jednání senátu, na kterém 
senát odmítl schválit návrh na nové členy Disciplinární komise, který předložil proděkan pro 
studium Jaroslav Holas, a to z důvodu rozporu obsahu návrhu se zákonem o Vysokých 
školách. V diskuzi dále zaznělo, že Disciplinární komise na FSE není schválena a nelze tedy 
svolávat její zasedání. Akademický senát se usnesl na následujícím návrhu pro hlasování. 
 
Návrh: Akademický senát konstatuje, že návrh na členy Disciplinární komise nebyl předložen 
a žádá, aby byl podle jednacího řádu Akademického senátu zaslán nejpozději týden před 
dalším zasedáním.  
 
Výsledek hlasování:  10 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 
Závěr hlasování:  Návrh byl schválen.  

 

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 21. listopadu 
2012 od 14:00 v prostorách vilky – areál Kampusu.  
 

 

Zápis dne 18.10. 2012 provedl Petr Hlaváček.      
         

 
 

 
Schválil  ….…………………………………. 

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


