
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 30. 5. 2014 od 10:00 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 10:10) 

Bc. Kateřina Hýblerová  

Bc. Ondřej Janda 

Mgr. Radka Michelová 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Petra Votrubová 
 

 

Omluvení senátoři: Linda Hudecová 
 

 

 

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

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

Mgr. Karel Šemík - předseda Disciplinární komise FSE UJEP 

Ing. Tomáš Šperk  

        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) Různé 

3) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP 
4) Rozpočet FSE UJEP na rok 2014 
5) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

 

Začátek jednání - 10:00. 

Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu 

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

je usnášeníschopný.  



Ad. 1. Schválení programu zasedání senátu 

Předsedkyně Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání a vysvětlila 

důvod předsunutí bodu Různé v programu. K programu nebyly vzneseny žádné 

připomínky, a tak senát přistoupil k hlasování.   

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Program zasedání byl schválen. 

 

Ad. 2. Různé 

2.1. Funkce senátního webmastera 
 

Předsedkyně Smejkalová navrhla Tomáše Šperka do funkce senátního webmastera. 

Následně se dotázala proděkana Moce, zda je tato nově navrhovaná funkce 

v pořádku, jelikož již existuje funkce fakultního webmastera. Proděkan Moc uvedl, 

že nevidí rozpor těchto funkcí. Ing. Šperk vyjádřil s navrhovanou funkcí souhlas. 

Senát přistoupil k hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Tomáše Šperka za senátního webmastera. 

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Tomáš Šperk byl schválen senátním webmasterem.  

 

2.2. Funkce nástěnkové designérky  
 

Předsedkyně Smejkalová navrhla senátorku Lindu Hudecovou do funkce nástěnkové 

designérky. Senát přistoupil k hlasování.  

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje senátorku Hudecovou za nástěnkovou 

designérku. 

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

Závěr hlasování: Senátorka Hudecová byla schválena nástěnkovou 

designérkou.  

 

2.3. Neformální setkání AS FSE UJEP 
 

Senátorka Votrubová navrhla senátorům možnost neformálního setkání, na kterém 

by se senátoři lépe poznali a mohli by probrat doplňující informace týkající se činnosti 

AS FSE UJEP. Senátoři si případný termín setkání domluví prostřednictvím Doodlu.  

 

2.4. Vyloučení studenta ze studia a nová podoba státních závěrečných zkoušek 
 

Děkan Koutský informoval přítomné senátory o vyloučení studenta ze studia kvůli 

smyšlenému dotazníkovému šetření v bakalářské práci. Uvedl, že FSE jedná sice 

přátelsky, ale snaží se co nejvíce hlídat kvalitu závěrečných prací. Senátor 



Houžvička podotkl, že je potřeba stupňovat tlak na kvalitu závěrečných prací a na 

studentech vyžadovat určitou úroveň znalostí. Děkan Koutský následně informoval 

senát, že FSE připravuje novou podobu SZZ. Nově by se u SZZ měl klást větší důraz 

na obhajoby závěrečných prací a u teoretické části SZZ se zvažuje zkoušení 

písemnou formou. Následovala diskuze o kladech a záporech nového konceptu SZZ. 

Senátoři se dohodli, že o tématu budou dále diskutovat na mimořádném zasedání.  

 

Ad. 3. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkanovi Mocovi. Proděkan Moc předložil 

senátorům změněnou verzi Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2013. Dále 

senátorům poděkoval za jejich připomínky a uvedl, že všechny zaslané připomínky 

do dokumentu zabudoval. Následně požádal senát o schválení. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FSE UJEP.  

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

Závěr hlasování: Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP byla schválena. 

 

Ad. 4. Rozpočet FSE UJEP na rok 2014 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo děkanovi Koutskému. Děkan Koutský uvedl, 

že AS UJEP projednal a následně schválil rozpočet UJEP s podmínkou, že musí být 

vyjasněna koncepce řešení právních služeb na univerzitě. Děkan Koutský uvedl, 

že tato podmínka nemá žádný dopad na rozpočet FSE UJEP a že rozpočet, který byl 

senátu předložen na minulém zasedání je relevantní a nedošlo k žádné změně. 

O rozpočtu je tedy možno hlasovat. Předsedkyně Smejkalová poděkovala za úvodní 

slovo děkanovi Koutskému a zeptala se senátorů, zdali nemají nějaké dotazy 

nebo připomínky. Nikdo z přítomných senátorů nevznesl připomínku, a tak senát 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje rozpočet FSE UJEP na rok 2014.  

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

Závěr hlasování: Rozpočet FSE UJEP na rok 2014 byl schválen. 

 

Ad. 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

5.1. Problém plagiátorství a opisování u zkoušek (Zápis AS FSE UJEP ze dne 23. 4. 

2014, bod 2.1.) 

Předsedkyně Smejkalová uvítala předsedu Disciplinární komise Karla Šemíka 

na zasedání AS FSE UJEP. Předseda Šemík na úvod poděkoval za pozvání. 

Dále informoval, že Disciplinární komise v poslední době řeší velké množství 

podezření na disciplinární delikty. Uvedl, že došlo k vyloučení dvou studentů 



ze studia. Fakulta prostřednictvím Disciplinární komise a děkana Koutského zvolila 

důsledný postup podle stanovených předpisů a porušení povinností studentů 

je přísně stíháno. Právní úpravu zajišťuje Disciplinární řád. V tomto řádu jsou mimo 

jiné upraveny jako disciplinární delikty – opisování nebo jakákoliv forma podvádění 

a dále zákaz používání nedovolených pomůcek. Předseda Šemík uvedl, 

že Disciplinární komise doposud řešila pouze zásadnější věci, především opisování 

závěrečných prací apod. Opisování u zápočtů a zkoušek zatím komise neřešila, 

jelikož nikdo nepodal návrh. Předseda Šemík podotkl, že je na uvážení pedagoga, 

kdy má podvádění takovou závažnost, že je potřeba podat návrh Disciplinární komisi, 

a kdy je vhodnější zohlednit toto nedovolené jednání snížením stupně klasifikačního 

ohodnocení. Dále uvedl, že Disciplinární řád je zveřejněn na stránkách FSE UJEP 

a bylo by vhodné více upozorňovat studenty 1. ročníků o této problematice. 

Senátorka Fuchsová vznesla dotaz, zda v případě zjištění, že student u zkoušky 

používá tahák, je v její kompetenci pedagoga udělit mu hodnocení nevyhověl. 

Předseda Šemík uvedl, že udělit studentovi hodnocení nevyhověl, je v tomto případě 

v její kompetenci. Předsedkyně Smejkalová se zeptala, jestli mají pedagogové oporu 

v Disciplinárním řádu, když zjistí, že student opisoval, test mu zabaví a udělí 

hodnocení nevyhověl. Student se však ohradí, že na to nemá pedagog právo. 

Předseda Šemík odpověděl, že opora pedagoga v Disciplinárním řádu je obecná, 

není řešeno jak naložit s takovýmto případem v konkrétní situaci, řešení je necháno 

na pedagogovi. Doporučil test odebrat a zaznamenat, že test odebrán z důvodu 

použití nedovolené pomůcky a kdyby student na místě rozporoval, tak uvést svědky. 

Na závěr uvedl, že podvádění u profilových zkoušek lze řešit přes Disciplinární 

komisi. Podvádění u méně významných zápočtů a zkoušek by měli řešit sami 

pedagogové, v závažnějších případech však není vyloučen ani návrh Disciplinární 

komisi. Závěrem předseda Šemík zmínil, že je na zvážení, zda zákaz nedovolených 

pomůcek a problematiku plagiátů upřesnit pokynem či informací proděkana 

pro studium, a to zejména tehdy, pokud by počet takových nedovolených jednání byl 

i nadále vysoký. Předsedkyně Smejkalová poděkovala předsedovi Disciplinární 

komise Šemíkovi za vysvětlení jak postupovat při řešení této problematiky a za účast 

na AS FSE UJEP.  

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP bude stanoven dle systému Doodle.  
 

Konec jednání - 11:20. 
 

Zápis provedla 30. 5. 2014 Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 4. 5. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


