
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 26. 3. 2014 od 14:15 ve studovně FSE UJEP (MO 223) 

 

 

Přítomní senátoři:   Bc. Miroslav Kopáček - místopředseda 

Bc. Luděk Beneš 

Ing. Eva Fuchsová 

Linda Hudecová 

Bc. Ondřej Janda (přítomen do 14:55) 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Petra Votrubová (přítomna do 14:55) 

 
 

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

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.  

Bc. Kateřina Hýblerová  

Mgr. Radka Michelová 

 
 

 

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

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

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

Bc. Veronika Karešová - zapisovatelka AS FSE UJEP 

 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 
 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání senátu 

2) Aktualizace dlouhodobého záměru FSE UJEP 

3) Ekonomická komise AS FSE UJEP 

4) Doplnění Disciplinární komise FSE UJEP 

5) Organizační řád FSE UJEP 

6) Kontrola úkolů z minulého zasedání  

7) Různé 

 

Začátek jednání - 14:15. 

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


Místopředseda senátu Miroslav Kopáček zahájil zasedání, na kterém v úvodu přivítal 

přítomné senátory a členy vedení fakulty. Informoval, že byl předsedkyní senátu 

Kateřinou Smejkalovou, která se nemůže ze zdravotních důvodů dnešního zasedání 

účastnit, pověřen řízením zasedání. Dále omluvil zbylé nepřítomné senátory 

a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. 

 

Ad 1. Schválení programu zasedání senátu 

Místopředseda Kopáček přednesl výše uvedený program zasedání a vznesl dotaz 

na senátory, zdali jsou nějaké připomínky k uvedenému programu. Připomínka 

nebyla vznesena žádná a 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. Aktualizace dlouhodobého záměru FSE UJEP 

Místopředseda Kopáček uvedl, že dokument byl vložen do sdíleného internetového 

prostředí dne 18. 3. 2014. Připomínkové řízení bylo ukončeno dne 21. 3. 2014 

a vznesené připomínky byly předány proděkanovi Mocovi. Proděkan Moc poděkoval 

za připomínky, vyjádřil se k nim a dále připomenul podstatu a náležitosti 

předloženého dokumentu. Senátu byla předložena upravená verze dokumentu 

Aktualizace dlouhodobého záměru FSE UJEP, která byla projednána 

dne 28. 2. 2014 Vědeckou radou FSE UJEP. Místopředseda Kopáček vznesl dotaz 

na senátory, zdali chtějí vystoupit k tomuto bodu. Žádný ze senátorů se k výstupu 

nepřihlásil, a tak místopředseda zahájil hlasování.  

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje dokument Aktualizace dlouhodobého záměru 

FSE UJEP pro rok 2014. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

 

Ad 3. Ekonomická komise AS FSE UJEP 

Místopředseda Kopáček uvedl, že zřízení Ekonomické komise AS FSE UJEP navrhla 

předsedkyně Smejkalová. Uvedl také, že náplní komise má být prostudování 

materiálů týkajících se hospodaření FSE UJEP, nastudování rozpočtu a výročních 

zpráv o hospodaření a následné podání informací na zasedání senátu. 

Místopředseda Kopáček vznesl dotaz na senátory, zdali mají připomínky k zřízení 



Ekonomické komise AS FSE UJEP. Senátoři neuvedli žádné připomínky, a tak bylo 

zahájeno hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje zřízení Ekonomické komise AS FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 1 

Závěr hlasování: Zřízení Ekonomické komise AS FSE UJEP bylo schváleno. 

Dále místopředseda Kopáček předložil návrh personálního obsazení Ekonomické 

komise AS FSE UJEP. Navrženými členy jsou senátorka Fuchsová a senátor Janda. 

Oba navržení souhlasili s nominací. Místopředseda Kopáček vznesl dotaz 

na senátory, zdali mají nějaké další návrhy k personálnímu obsazení. Žádný návrh 

nebyl předložen, a tak bylo zahájeno hlasování o jednotlivých členech. 

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje senátorku Fuchsovou za členku Ekonomické 

komise AS FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování:  Senátorka Fuchsová byla zvolena členkou Ekonomické 

komise AS FSE UJEP. 

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje senátora Jandu za člena Ekonomické 

komise AS FSE UJEP. 

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 1 

Závěr hlasování:  Senátor Janda byl zvolen členem Ekonomické 

komise AS FSE UJEP. 

 

Ad 4. Doplnění Disciplinární komise FSE UJEP 

Místopředseda Kopáček uvedl, že o doplnění Disciplinární komise FSE UJEP 

požádal předseda komise Karel Šemík z důvodu, že jeden člen komise z řad 

studentů ukončil studium a z toho důvodu nemůže být členem komise. Aby měli 

všichni členové komise stejný mandát, požádal zároveň předseda komise o opětovné 

jmenování všech členů komise. Následně místopředseda senátu Kopáček přečetl 

návrh na členy Disciplinární komise FSE UJEP a vznesl dotaz na senátory, zdali mají 

nějaké připomínky. Senátorka Fuchsová uvedla, že jedna navrhovaná členka komise 

z řad studentů bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku a obává se, že senát bude 

muset doplnění komise řešit znovu na některé z dalších schůzí. Děkan Koutský 

podotkl, že opětovné jmenování všech členů komise je zbytečné a senát by měl 

hlasovat pouze o novém členovi komise.   

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje studentku Hanu Bedlivou za členku 

Disciplinární komise FSE UJEP. 



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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

Po ukončení hlasování děkan Koutský dodal, že Disciplinární komise FSE UJEP 

před čtrnácti dny rozhodla o vyloučení ze studia studenta, který opisoval v diplomové 

práci. Fakulta poprvé v historii své existence vyloučila studenta za plagiátorství. 

Je podle něj důležité tuto informaci sdílet mezi studenty, aby nabyla na vážnosti 

informace, že FSE velmi citlivě přistupuje k plagiátům kvalifikačních prací, 

protože nedělají dobré jméno fakultě. Proděkanka Felixová podotkla, že FSE bude 

reagovat i na opisování u zápočtů a zkoušek. Senátorka Fuchsová vznesla dotaz, 

zdali existuje nějaký dokument, který definuje tuto problematiku a jaké jsou 

pravomoci kantora při zjištění, že student např. opisuje. Proděkanka Felixová 

reagovala, že FSE takový dokument nemá a poděkovala senátorce Fuchsové 

za podnět k této problematice. Senátorka Fuchsová uvedla, že může poskytnout 

podobné dokumenty z jiných škol. 

 

Ad 5. Organizační řád FSE UJEP 

Místopředseda Kopáček v úvodu uvedl, že dokument Organizační řád FSE UJEP 

byl vložen do sdíleného internetového prostředí dne 21. 3. 2014 a připomínkové 

řízení bylo ukončeno dne 25. 3. 2014. Po úvodním slovu předal slovo proděkanovi 

Mocovi. Proděkan Moc uvedl, že nastaly změny, na které bylo nutné v Organizačním 

řádu FSE UJEP reagovat. Proděkan Moc senátu předložil novou verzi Organizačního 

řádu FSE UJEP a poděkoval senátorům za připomínky, ke kterým se následně 

vyjádřil.  

AS FSE UJEP přeložený Organizační řád FSE UJEP projednal a vzal na vědomí.  

 

Ad 6. Kontrola úkolů z minulého období  

6.1. Zápisy do Výkazu o studiu na VŠ (Zápis AS FSE UJEP z 19. 2. 2014, bod 2.5.) 

Senátor Janda uvedl, že na úrovni AS UJEP byla projednávána problematika indexů 

a nesetkal se s příznivými ohlasy na zrušení povinnosti zápisů. Následně uvedl, 

že tato otázka byla řešena i na Studijní komisi AS UJEP, která je benevolentnějším 

k povinnosti zápisu za strany studentů. Proděkanka Felixová je pro zachování 

indexů, jelikož se jedná o doklad studenta a je také pro, aby bylo zapisování zkoušek 

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

6.2. Výběrové řízení na pozici zapisovatele (Zápis AS FSE UJEP z 19. 2. 2014, 

bod 4.1) 

Místopředseda Kopáček představil novou zapisovatelku Veroniku Karešovou 

a seznámil senátory s podrobnostmi proběhnutého výběrového řízení. 



6.3. Sdílené internetové prostředí (Zápis AS FSE UJEP z 19. 2. 2014, bod 4.2.) 

Místopředseda Kopáček konstatoval, že bylo vytvořeno sdílené internetové prostředí 

k připomínkování dokumentů. 

6.4. Nadměrné zapisování PVK (Zápis AS FSE UJEP z 19. 2. 2014, bod 2.6.) 

Proděkanka Felixová uvedla, že problém nadměrného zapisování PVK je stále 

v řešení.  

6.5. Formulář k zápisu povinně volitelných kurzů na jiné fakultě (Zápis AS FSE UJEP 

z 19. 2. 2014, bod 5.4) 

Proděkanka Felixová informovala, že formulář k zápisu povinně volitelných kurzů 

na jiné fakultě byl zrušen.  

 

Ad 7. Různé 

7.1. Začátek elektronického předzápisu 

Proděkanka Felixová požádala, zda by bylo možné posunout elektronický předzápis 

v systému STAG na pracovní hodiny Centra informatiky UJEP, aby bylo možné ihned 

reagovat na případné problémy. Po krátké diskusi se senátoři domluvili na čase 

12:00. Místopředseda zahájil hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s tím, že elektronický předzápis bude ve 12:00. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na středu 23. 4. 2014 

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

 

Konec jednání - 15:45. 

 

Zápis provedla 26. 3. 2014 Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP).  

Zápis ověřil 28. 3. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP).  

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


