
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) 

 

 

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

Bc. Miroslav Kopáček - místopředseda 

Bc. Luděk Beneš 

Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. (přítomen od 14:10)  

Linda Hudecová 

Bc. Kateřina Hýblerová  

Bc. Ondřej Janda 

Mgr. Radka Michelová 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Petra Votrubová 

 
 

Omluvení senátoři: - 
 

 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 
 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání senátu 

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Projednání a schválení Statutu FSE UJEP po zapracování připomínek 

4) Organizační záležitosti (funkce místopředsedy AS, zapisovatel, pracovní komise) 

5) Různé 
 

Začátek jednání - 14:00. 

 

Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu 

přivítala přítomné senátory a členy vedení fakulty. Dále konstatovala, že senát 

je usnášeníschopný.  

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


Ad. 1. Schválení programu zasedání senátu 

Předsedkyně Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání, který byl 

senátorům elektronicky rozeslán dne 16. 2. 2014 a zeptala se, zdali jsou nějaké 

připomínky k uvedenému programu. Připomínka žádná nebyla vznesena, senát 

přistoupil k hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 11 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Program zasedání byl schválen. 

 

Ad. 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.1. Volně dostupné PC v budově FSE (Zápis AS FSE UJEP z 22. 1. 2014, bod 4.1.) 

Tajemnice D. Kubišová informovala, že byly v prostorách FSE UJEP na Moskevské 

nainstalovány volně dostupné počítače, které jsou studentům k dispozici po celou 

dobu otevření budovy. Další počítač bude instalován v průběhu následujícího týdne. 
 
 

2.2. Německý název FSE (Zápis AS FSE UJEP z 22. 1. 2014, bod 4.7.) 

Děkan J. Koutský uvedl, že německý název byl projednán s paní prorektorkou 

Jílkovou a byl začleněn do Statutu FSE UJEP, který je předložen ke schválení 

na tomto zasedání senátu. 
 

2.3. Kolize předmětů v rozvrhu (Zápis AS FSE UJEP z 22. 1. 2014, bod 4.4.) 

Proděkanka K. Felixová oznámila, že problém byl vyřešen.  
 

2.4. Zápisy PVK na FF UJEP (Zápis AS FSE UJEP z 22. 1. 2014, bod 4.5.) 

Proděkanka K. Felixová oznámila, že problém byl vyřešen.  
 

2.5. Zápisy do Výkazu o studiu na VŠ (Zápis AS FSE UJEP z 22. 1. 2014, bod 4.3.) 

Proděkanka K. Felixová uvedla, že novelizací Studijního a zkušebního řádu UJEP 

nedošlo v této oblasti k žádné změně. V následné diskusi senát požádal o pomoc 

při řešení této záležitosti senátory, kteří jsou zároveň členy AS UJEP. Místopředseda 

Kopáček požádal o zjištění většinové stanoviska mezi členy AS FSE UJEP ve věci 

dobrovolného používání indexu studenty. Předsedkyně Smejkalová nechala o věci 

hlasovat. 

Návrh:  AS FSE UJEP souhlasí, aby bylo zapisování výsledků zkoušek 

a zápočtů do Výkazu o studiu na vysoké škole ze strany studentů 

dobrovolné.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 



Následně proběhla diskuse o možnostech ověřování totožnosti studentů u zkoušek 

a státních závěrečných zkoušek. 

 

2.6. Nadměrné zapisování PVK (Zápis AS FSE UJEP z 22. 1. 2014, bod 4.2.) 

Proděkanka K. Felixová informovala, že tuto problematiku řešila s Centrem 

informatiky UJEP, které v této věci nemá možnost nějak zasáhnout. Senátorka 

Šimsová předložila návrh, který by pozměnil systém zapisování PVK tak, že by se 

studenti mohli zapisovat i přes plně obsazenou kapacitu a v případě uvolnění místa 

by došlo k jejich automatickému zapsání. Proděkanka K. Felixová uvedla, že je nutné 

pro realizaci tohoto návrhu dosáhnout konsensu na všech fakultách UJEP. 

Senátorka Michelová navrhla, aby i v této záležitosti pomohli členové senátu, 

kteří jsou zároveň členy AS UJEP. 
 

Ad. 3. Projednání a schválení Statutu FSE UJEP po zapracování připomínek 

Předsedkyně Smejkalová se zeptala senátorů, zdali mají nějaký podnět k finální verzi 

Statutu FSE UJEP, ve kterém jsou zapracovány připomínky senátorů (novelizovaný 

dokument byl senátorům rozeslán dne 13. 2. 2014). Žádný podnět nebyl vznesen, 

a tak předsedkyně Smejkalová zahájila hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený návrh Statutu FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Statut FSE UJEP byl schválen. 

 

Ad. 4. Organizační záležitosti  

4.1. Funkce místopředsedy, zapisovatele, skrutátora 

Místopředseda Kopáček uvedl, že vedení senátu si zpracovalo rešerši ze zápisů 

akademických senátů na jiných fakultách UJEP a vybraných fakult ostatních 

veřejných vysokých škol. Uvedl, že ve více než polovině případů mají senáty 

externího zapisovatele (není členem senátu). Na FSE vykonává funkci zapisovatele 

místopředseda senátu, který zároveň je i skrutátorem. Dále poznamenal, 

že při výkonu funkce zapisovatele a skrutátora má místopředseda ztížené možnosti 

aktivně se jednání účastnit jako senátor a navrhl tyto funkce oddělit. Předsedkyně 

Smejkalová nechala hlasovat. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje, aby zápisy prováděl externí zapisovatel.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

Po diskusi senátorů konstatovala předsedkyně Smejkalová, že funkce zapisovatele 

bude veřejně nabídnuta studentům jako pozice pomocné vědecké síly 



a místopředseda senátu nadále bude vykonávat funkci skrutátora a nově ověřovatele 

zápisu.  

4.2. Připomínkovací řízení 

Předsedkyně Smejkalová se zeptala senátorů, zda chtějí připomínkovací řízení 

dokumentů nadále dělat způsobem, jaký byl použit v případě Statutu FSE UJEP 

(předsedkyně individuálně shromáždila připomínky pedagogických senátorů 

a místopředseda studentských senátorů a poté se provedla kompletace) nebo udělat 

řetězové připomínkování, že by si senátoři mezi sebou přeposílali jednu verzi 

dokumentu, do kterého by každý vložil svou připomínku. Senátorky Fuchsová 

a Michelová vyjádřily obavy o funkčnost a efektivnost druhého navrženého způsobu 

připomínkování. Senátorka Michelová navrhla, aby bylo využito moderních 

komunikačních technologií a připomínkovací řízení dokumentů se provádělo 

ve sdíleném internetovém prostředí. Předsedkyně Smejkalová nechala o návrhu 

hlasovat. 

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje, že připomínkovací řízení budou probíhat 

ve sdíleném internetovém prostředí.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

Senátorka Reissová požádala, aby senátorům byl vždy po vložení dokumentu 

do sdíleného internetového prostředí zaslán informační e-mail o této skutečnosti 

včetně data a hodiny vložení dokumentu. 

 

4.3. Pracovní komise 

Předsedkyně Smejkalová vyzvala senátory k diskusi o založení pracovních komisí 

po vzoru Akademického senátu UJEP. Senátorka Reissová navrhla, aby se senátoři 

scházeli na neformálních zasedáních, kde by vždy projednávali určitou věc. 

Senátorka Fuchsová se zeptala, zda budou moci připomínkovat projednávané věci 

následně i nepřítomní senátoři. Předsedkyně Smejkalová uvedla, že ano. V diskusi 

se senátoři domluvili na neformálních setkáních, které bude svolávat předsedkyně 

senátu. 
 

Ad. 5. Různé 

5.1. Senátorka Michelová - parkování za budovou FSE na Moskevské 

Senátorka Michelová se zeptala, zda je možné nějakým způsobem řešit situaci 

ve věci parkování za budovou FSE na Moskevské. Tajemnice D. Kubišová uvedla, 

že ze strany fakulty aktuálně není možné tuto situaci řešit. 
 

5.2. Senátor Janda - změna času jednání AS FSE UJEP 

Senátor Janda předložil návrh, zdali by bylo možné posunout začátky schůzí senátu 

o 15 minut později na 14:15. Nikdo z přítomných senátorů k tomuto návrhu neměl 

připomínky.  



5.3. Senátor Janda – státnicové okruhy na Katedře ekonomiky podniku 

Senátor Janda poukázal na to, že státnicové okruhy na Katedře ekonomiky podniku 

jsou zastaralé a neodpovídají úplně zcela současné skladbě vyučované látky. 

Vedoucí Katedry ekonomiky podniku senátorka Reissová odpověděla, že se tímto 

problémem již zabývá a od nového akademického roku budou státnicové okruhy 

upraveny. Aktuálně změnu nelze provést, protože v průběhu akademického roku 

není možné státnicové okruhy měnit. Senátorka Fuchsová se zeptala, jak si mohou 

studenti neprobrané učivo doplnit. Senátorka Reissová uvedla, že v rámci 

individuálních konzultací s vyučujícími. 
 

5.4. Senátor Beneš – formulář k zápisu povinně volitelných kurzů na jiné fakultě 

Senátor Beneš vznesl dotaz, zdali by nebylo možné zrušit papírový formulář 

Přihláška k zápisu povinně volitelného kurzu na jiné fakultě, když si studenti zároveň 

musí předmět zapsat i v systému STAG. Proděkanka K. Felixová uvedla, že formulář 

slouží hlavně pro kontrolu. Děkan J. Koutský informoval, že studenti FSE si mohou 

zapisovat předměty mimo své studijní plány na všech fakultách UJEP, ovšem pokud 

by někde studoval velký počet studentů, tak může daná fakulta požadovat po FSE 

finanční kompenzaci, proto z hlediska přehlednosti a okamžité informovanosti fakulty 

je pro zachování tohoto formuláře. Senátor Houžvička se zeptal, zdali má vyučující 

nahlásit, když má ve výuce studenty z jiných fakult. Děkan J. Koutský uvedl, 

že aktuálně není nutné tuto skutečnost hlásit. 
 

5.5. Předsedkyně Smejkalová - dotazníky kariérního poradenství 

Předsedkyně Smejkalová informovala, že výuku na FSE bude navštěvovat 

studentka, která bude dělat dotazníkové šetření ke kariérnímu poradenství.  

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na středu 26. 3. 2014 

od 14:15 hod. ve studovně FSE UJEP (MO 223).  

 

Konec jednání - 15:10. 

 

Zápis provedl dne 19. 2. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


