
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 21.11.2012 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

Prezenční listina:   8 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
Ing. Petr Kačírek, 
Mgr. Radka Michelová, 
Kateřina Smejkalová, Ph.D., 
Miroslav Kopáček, 
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf 

 
Omluveni: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., Michaela Lišková, Kristýna Kulštejnová, Lucie 

Kašparová 
       
 
Hosté:       
      proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, 
    proděkan pro studium Mgr. Jaroslav Holas 

  proděkan pro vnější vztahy doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 
  tajemnice fakulty Dagmar Kubišová  
  děkan fakulty doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc. 

 

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 členů disciplinární komise. 

4. Schválení změn ve Statutu FSE UJEP a v Organizačním řádu UJEP. 

5. Vývoj čerpání rozpočtu FSE k 09/2012. 

6. Různé. 

 
 
 
 
 
 

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


 
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 2012/2013 a je usnášeníschopný. Mezi 
přítomnými také přivítal nového člena studentského plena akademického senátu, Miroslava 
Kropáčka. 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 předchozího řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

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 zasedání AS FSE UJEP ze dne 19. 9. 2012. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 19. 9. 2012 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad 3. Schválení členů disciplinární komise 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze, jímž je předložený 
návrh složení disciplinární komise. Petr Hlaváček zdůraznil, že tento návrh již je v souladu se 
zákonem o vysokých školách a vyzval přítomné k diskuzi. Jana Šimsová vytkla návrhu sudý 
počet členů komise, jenž by mohl být v budoucnu příčinou vzniku patové situace. K této 
výtce se vyjádřil Jaroslav Koutský, s tím, že je známo více podobných struktur, kde je počet 
členů sudý, a je tedy vždy na samotné organizaci, aby předcházela vzniku patových situaci. 
Petr Hlaváček uvedl, že návrh na složení komise předkládá děkan fakulty a pravomoc 
akademického senátu v tomto ohledu je tedy pouze členy komise schválit či neschválit. 
Jelikož k předloženému návrhu nebyly vzneseny další připomínky, nechal předseda AS 
přítomné hlasovat.        
 

 



Návrh:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na složení disciplinární 
komise FSE UJEP. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 

Ad 4. Schválení změn ve Statutu FSE UJEP a v Organizačním řádu UJEP. 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze a předal slovo Jaroslavu 
Koutskému, který je předkladatel návrhu. Jaroslav Koutský v krátkosti představil návrh. 
V dokumentech došlo pouze k formálním změnám, které vyplývají ze vzniku celouniverzitní 
knihovny v areálu kampusu a zrušení střediska vědeckých informací v prostorách fakulty. Ke 
konkrétním změnám došlo v následujících částech uvedených dokumentů: 

 
Statut FSE UJEP  

- str.3 čl. 8 -  vypuštěno „Středisko vědeckých informací“ 
- čl. 10        -  vypuštěno „proděkan pro vědu řídí středisko vědeckých informací“ 

 
Organizační řád FSE UJEP 

- část VI. čl. 2 – vypuštěno „„Středisko vědeckých informací“ 
- schéma organizační struktury fakulty – upraveno 

 
Petr Hlaváček se otázal, jak budou využívané prostory zrušené knihovny. Dagmar Kubišová 
odpověděla, že místo fakultní knihovny bude zřízena badatelna. Jelikož nikdo z přítomných 
neměl další dotazy k projednávanému bodu, nechal Petr Hlaváček o návrhu hlasovat.  
 
Návrh: AS FSE UJEP schvaluje změny ve Statutu FSE UJEP a Organizačním řádu UJEP. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 

Ad 5. Vývoj čerpání rozpočtu FSE k 09/2012 

 
Petr Hlaváček nechal projednávat další bod programu schůze a předal slovo tajemnici 

fakulty Dagmar Kubišové. Paní tajemnice předložila podklady a sdělila, že fakulta k dnešnímu 
dni čerpá alikvotní část zdrojů a problém s průběhem čerpání nevznikl. Zdůraznila, že část 
prostředků v tabulkách není zahrnuta z důvodu některých nákladů, které ještě nebyly 
zaúčtovány, což ale neohrožuje dosažení celkově vyrovnaného rozpočetu. Dále se také 
nepředpokládá, že se do konce hospodářského roku bude čerpat z fondu FRIM. Petr Hlaváček 
v diskuzi kladně hodnotil, že naše fakulta je schopna hospodařit vyrovnaně. Protože od 
přítomných již nezazněl žádný dotaz ani připomínka, nechal předseda akademického senátu 
hlasovat o návrhu. 



 
Návrh: AS FSE UJEP schvaluje průběh čerpání rozpočtu za období 9/2012 
 
Výsledek hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen 

 

Ad. 6. Různé 

Petr Hlaváček ohlásil poslední bod programu. Vyzval přítomné k diskuzi. Slovo pak 
předal Kateřině Smejkalové. Její první dotaz se týkal používání osobních emailů při 
komunikaci pedagogů se studenty. Dle jejích slov bylo v minulosti pedagogům doporučeno, 
aby při elektronické písemné komunikaci ignorovali korespondenci vedenou z osobních 
emailových adres a naopak upřednostňovali komunikaci přes studentské emailové adresy. 
Jelikož většina studentů přidělené studentské emailové adresy nepoužívá, chtěla by vědět, 
zda skutečně existuje nějaká směrnice jak v takovéto situaci postupovat. Jaroslav Koutský 
odpověděl, že tato problematika není v řádu FSE UJEP nijak ošetřená a tedy není žádný 
důvod komunikaci přes osobní email nějakým způsobem bránit. Je tedy na uvážení 
pedagoga, jakým způsobem bude ochoten komunikovat. 

Druhý dotaz Kateřiny Smejkalové směroval k přítomným členům vedení fakulty. 
Kateřinu Smejkalovou zajímal způsob zajištění výuky v době bouracích prací, které budou 
prováděny v areálu kampusu naproti budově, kde momentálně již výuka probíhá. Dagmar 
Kubišová odpověděla, že není kompetentní k zodpovězení tohoto dotazu, nicméně se 
domnívá, že vedení univerzity již tento problém řeší. 

Poslední poznámka Kateřiny Smejkalové směrovala k přítomným senátorům. Kateřina 
Smejkalová oznámila brzké konání senátu RVŠ. Proto avizuje, že v brzké době mohou 
senátoři AS FSE očekávat mnoho dokumentů, spjatých s jednáním senátu RVŠ. 

Petr Hlaváček předal slovo děkanovi fakulty. U příležitosti konání poslední schůze 
akademického senátu v tomto roce, popřál Zdeněk Štěpánek všem přítomným hezké prožití 
vánočních svátků, a hodně sil do příštího roku, který podle něj bude pro fakultu náročný 
z finančního a politického hlediska a také dalšího rozvoje fakulty. 

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. 01. 2013 a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis dne 21. 11. 2012 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
Schválil  ….…………………………………. 

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


