
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 22. 1. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) 

 

 

Přítomní senátoři:   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně  

Bc. Miroslav Kopáček - místopředseda 

Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. (přítomen od 14:30)  

Bc. Kateřina Hýblerová (přítomna do 14:55) 

Bc. Ondřej Janda 

Mgr. Radka Michelová 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 

 

 

Omluvení senátoři: Bc. Luděk Beneš 

Linda Hudecová 

Petra Votrubová 

 

 

 

Hosté:  RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. - děkan FSE UJEP 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. - proděkanka pro studium FSE UJEP 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a informatizaci FSE UJEP 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. - vedoucí Katedry ekonomie FSE, člen AS UJEP 

 

 

 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

 

1) Schválení programu zasedání senátu 

2) Schválení zápisu ze zasedání senátu ze dne 4. 12. 2013 

3) Projednání a schválení Statutu Fakulty sociálně ekonomické UJEP 

4) Různé 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834


Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová přivítala senátory na řádném zasedání 

senátu a konstatovala, že senát je usnášeníschopný. Dále se zeptala, 

zdali senátorům vyhovuje zasílání materiálů na e-mailové adresy, které aktuálně 

vedení senátu používá. Informovala o postupu rozesílání a následného 

připomínkování zápisů ze zasedání AS FSE UJEP a vyzvala senátory k tomu, 

aby svůj mandát brali vážně a pravidelně se účastnili zasedání.  

 

Ad. 1. Schválení programu zasedání senátu 

Kateřina Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání, který byl 

senátorům elektronicky rozeslán dne 15. 1. 2014 a zeptala se, zdali jsou nějaké 

připomínky. Připomínka žádná nebyla vznesena, senát přistoupil k hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Program zasedání byl schválen. 

 

Ad. 2. Schválení zápisu ze zasedání senátu ze dne 4. 12. 2013 

K zápisu ze zasedání senátu ze dne 4. 12. 2013, který byl senátorům rozeslán 

5. 12. 2013, nebyly vzneseny žádné připomínky. Senát přistoupil k hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje zápis ze zasedání senátu ze dne 4. 12. 2013.  

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Zápis byl schválen. 

 

Ad. 3. Projednání a schválení Statutu Fakulty sociálně ekonomické UJEP 

Kateřina Smejkalová požádala o informace k předloženému dokumentu proděkana 

Ondřeje Moce, který dokument připravil. Ondřej Moc informoval, že je jedná o jeden 

z hlavních dokumentů fakulty, který je součástí vnitřních předpisů. Nastala nutnost 

dokument aktualizovat, a proto některé části byly změněny, zrušeny nebo doplněny. 

Například bylo upřesněno, kdy se uchazeč stává studentem, poplatky za studium, 

podmínky přijetí ke studiu, změna působnosti proděkanů. Nakonec Ondřej Moc 

konstatoval, že předložený Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP je v souladu 

s vysokoškolským zákonem. Předsedkyně senátu se zeptala, zdali mají senátoři 

k předloženému dokumentu připomínky. Vzhledem k většímu množství připomínek 

se senát na základě návrhu Radky Michelové dohodl, že se veškeré připomínky 

do týdne shromáždí u předsedkyně, ta je následně rozešle senátorům a ti budou mít 



možnost se e-mailem k předloženému vyjádřit. Poté připomínky obdrží proděkan 

Moc, který je zapracuje. Upravený dokument bude následně předložen na dalším 

zasedání senátu ke schválení.     

 

Ad. 4. Různé 

1. J. Šimsová - dostupnost počítače studentům po celou dobu otevření budovy FSE 

Jana Šimsová tlumočila připomínku studentů, že v budově FSE není místnost 

s počítačem, která by byla dostupná pro studenty po celou provozní dobu fakulty 

a umožňovala by řešit kolektivní úkoly k předmětům. Dagmar Kubišová uvedla, 

že v současné době k dispozici volná místnost, která by šla předělat pro tyto účely, 

není. Alice Reissová navrhla, jestli by se nemohl počítač nainstalovat do místnosti 

po odstěhování Střediska vědeckých informací FSE UJEP, která je v suterénu 

budovy na Moskevské a kde byla již pro potřeby studentů instalována mikrovlnka. 

Dagmar Kubišová uvedla, že by to bylo reálné a bude o tom informovat senát 

na dalším zasedání. 

 

2. M. Kopáček - omezení počtu možného zapsání povinně volitelných kurzů 

Miroslav Kopáček se zeptal Kateřiny Felixové, zdali není technicky možné v systému 

STAG zabezpečit zapisování povinně výběrových kurzů (dále PVK) pouze 

na omezený počet a k tomu ukázal senátu rozvrh studenta, který blokoval v jednom 

okamžiku 15 PVK. Kateřina Felixová uvedla, že se touto problematikou nadměrného 

zapisování PVK už opakovaně zabývala. Technicky omezit zápis možné není a dle 

současného Studijního a zkušebního řádu UJEP není možné proti studentům během 

elektronického předzápisu nějak zasáhnout, je to možné až po uzavření systému. 

Navíc studentům z vyšších ročníků, kteří začali studovat před vydáním příkazu 

o zápisu maximálně dvou PVK na semestr je zpravidla umožněno zapsat si 

PVK více. Kateřina Felixová a Ondřej Moc přislíbili, že budou věc řešit s Centrem 

informatiky UJEP, popř. tvůrci STAGu. 

 

3. M. Kopáček - zápis zkoušek a zápočtů do Výkazu o studiu na vysoké škole 

Miroslav Kopáček zeptal jak je to s povinností zapisování zkoušek a zápočtů 

do Výkazu o studiu na vysoké škole, protože Studijní a zkušební řád UJEP v tomto 

ohledu nehovoří jasně. Kateřina Felixová uvedla, že vyučující má povinnost 

na žádost studenta provést zápis, ale student nemá povinnost Výkaz o studiu 

na vysoké škole předložit. Kateřina Felixová přislíbila, že se obeznámí se 

změnami ve Studijním a zkušebním řádu UJEP a bude tuto nejasnost řešit 

s vedením univerzity. Mezi členy senátu následně proběhla diskuse o výhodách 

a nevýhodách zapisování do Výkazu o studiu na vysoké škole.  



 

4. M. Kopáček - kolize předmětů v rozvrhu 

Miroslav Kopáček uvedl, že u prvního ročníku navazující magisterského studia oboru 

Regionální rozvoj dochází u cvičení k předmětu Makroekonomie II. ke kolidování 

s jinými povinnými předměty. Vzhledem k nutnosti podrobného popisu tohoto 

problému požádala Kateřina Felixová Miroslava Kopáčka o zaslání informací 

e-mailem, ten s tímto postupem souhlasil. 

 

5. O. Janda - zápis povinně volitelných kurzů z Filosofické fakulty 

Ondřej Janda upozornil, že povinně volitelné kurzy z Filosofické fakulty, které byly 

nabídnuty studentům FSE mají ve STAGu jiný statut, než studenti pro svůj studijní 

plán potřebují. Kateřina Felixová uvedla, že tento problém v součinnosti 

s Filosofickou fakultou vyřeší.  

 

6. K. Smejkalová - komise pro změny ve Volebním a jednacím řádu AS FSE UJEP 

Kateřina Smejkalová navrhla zřízení komise pro změny ve Volebním a jednacím řádu 

AS FSE UJEP. Po obsáhlé diskusi se senát dohodl, že komise zřízena nebude a tato 

problematika bude řešena přes webovou aplikaci, která umožní interaktivní diskusi 

všech členů senátu. Výstup z jednání bude předložen děkanovi ke schválení.  

 

7. K. Smejkalová - cizojazyčné názvy FSE 

Kateřina Smejkalová se zeptala, jestli by bylo možné upravit názvy FSE v cizích 

jazycích, hlavně v jazyce německém. Děkan Jaroslav Koutský uvedl, že pokud v této 

záležitosti bude panovat konsensus, tak to možné je a tato věc bude projednána 

s paní prorektorkou Jílkovou.  

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na středu 19. 2. 2014 od 14:00 

ve studovně FSE UJEP (MO 223).  

 

Zápis provedl dne 22. 1. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

         předsedkyně AS FSE UJEP 


