
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 23.1.2013 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

Prezenční listina:   9 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
Ing. Petr Kačírek, 
Ing. Kateřina Felixová Ph.D., 
Mgr. Radka Michelová, 
Kateřina Smejkalová, Ph.D., 
Lucie Kašparová, 
Miroslav Kopáček,  
Kristýna Kulštejnová,  

 
Omluveni: Tomáš Klener, Volodymyr Volf, Michaela Lišková,  
       
 
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  

 

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 21.11. 2012.  

3. Schválení návrhu čerpání FRIM na rok 2013.  

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 podle prezenční listiny se senát sešel v počtu 9 členů na 
svém pátém zasedání v akademickém roce 2012/2013 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček 
nechává hlasovat o předloženém programu jednání. 
 

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


Návrh: Akademický senát AS FSE UJEP schvaluje 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 předchozího řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 21. 11. 2012. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 21. 11. 2012.  
 
Návrh:  Akademický senát schvaluje  zápis z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 21. 11. 
2012 
 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 21. 11. 2012 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad 3. Schválení návrhu čerpání FRIM v roce 2013 
 

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

Dagmar Kubišové. Paní tajemnice Dagmar Kubišová představila fakultní investiční záměr, 

který je zaměřen na rekonstrukci 2. nadzemního podlaží v budově VIKS (bývalá knihovna) 

v hodnotě cca 10mil. Kč. Tato rekonstrukce vyžaduje zpracování projektové dokumentace ve 

výši 650 tisíc Kč.  Fakulta částku na rekonstrukci nemá, ale je vhodné mít zpracovanou 

dokumentaci před dalšími jednáními o poskytnutí dotace na rekonstrukci (případně alikvotní 

část). Po krátké debatě ve věci nákladů na celkovou rekonstrukci, předseda senátu vyzval 

přítomné senátory k hlasování o návrhu v následujícím znění.  

Návrh:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na čerpání finančních 
prostředků ve výši 650 tis. z Fondu rozvoje investičního majetku v roce 2013. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 

 
 
 



Ad. 4. Různé 

V diskuzi se Jaroslav Holas vyjádřil k návrhu Miroslava Kopáčka na posunutí hodiny 

předzápisu v IS/STAG z půlnoci na jiný čas, který by více vyhovoval studentům, a zároveň 

nebránil provozu v úředních hodinách fakulty. Jaroslav Holas oznámil, že přesun lze zařídit. 

Studentské zastoupení senátu po krátké debatě navrhlo nastavit čas předzápisu na 9 hodinu 

večerní, s čímž Jaroslav Holas souhlasil. 

V další části byla diskutována otázka zrušení indexů. Jaroslav Holas uvedl, že Index je 

zakotven v univerzitním zkušebním řádu, který je zároveň zkušebním řádem fakulty. 

Výsledek zkoušky by měl být zapsán v IS/STAG a také v indexu. Zároveň poznamenal, že je 

jistým typem přežitku, protože kontroly probíhají především v systému STAG. V debatě 

zaznělo i přání o změnu zkušebního řádu, je nutné však návrh na změnu prodebatovat i na 

úrovni univerzity. 

Petr Kačírek vznesl otázku na nutnost zápisu do indexu, Radka Michelová odpověděla, že to 

sice povinností pro zkoušejícího, ale studenti nenosí Indexy ke zkoušce, ani nemají povinnost 

přinést výpis ze STAGu pro usnadnění zápisu v pozdějším termínu. Jana Šimsová také uvedla, 

že není možné spoléhat pouze na systém STAG a to z důvodu chybovosti na straně kantorů a 

index může sloužit také jako identifikační prostředek.  Pan Holas připomněl, že stačí jakýkoliv 

identifikační doklad pro provedení kontroly před zkoušením. Petr Hlaváček uvedl, že senátu 

v současnosti neexistuje shoda v otázce zachování nebo zrušení indexu a není nutné o tom 

dnes hlasovat. 

Jana Šimsová dále připomněla k blížícímu se dni otevřených dveří na fakultě FSE, aby se více 

prezentovala možnost získání stipendia i uchazečům. V diskuzi se senát také shodl na 

zlepšení dostupnosti stipendijního řádu na internetových stránkách fakulty. Senát také 

doporučuje, aby byl prezentován způsob výpočtu průměru známek, který je určen pro získání 

stipendia, protože nedostatečně konkretizovaný způsob výpočtu vede k nejasnostem a 

nedorozuměním mezi studenty a studijním oddělením.  

Žádné další podněty vzneseny nebyly, předseda senátu proto následně 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 20. 

února 2013 od 14:00 hod v budově vilky v Kampusu.  
 
 
 

Zápis dne 23. 1. 2013 provedla Kristýna Kulštejnová.     
          

Schválil  ….…………………………………. 
                       Ing. Petr Hlaváček, Ph. D.  

     Předseda AS FSE UJEP 


