
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 24. 9. 2014 od 12:00 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 12:30) 

Linda Hudecová  

Bc. Kateřina Hýblerová  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Petra Votrubová  

 
 

Omluvení senátoři: Bc. Ondřej Janda 

Mgr. Radka Michelová  

 

 

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 

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) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Disciplinární komise 
4) Volební a jednací řád  
5) Akademická obec 

6) Různé 
 
 

Začátek jednání - 12:00. 



 

Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová zaháji la 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. K programu 

nebyly vzneseny žádné připomínky, a tak senát přistoupil k hlasování.   

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Program zasedání byl schválen. 

 

 

Ad. 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.1. Stipendijní řád (Zápis AS FSE UJEP z 23. 4. 2014, bod 8.2) 

Proděkanka Felixová uvedla, že studenti kombinovaného studia nemají přístup 

do stipendijního fondu.  

2. 2. Povinně volitelné kurzy (Zápis AS FSE UJEP z 23. 4. 2014, bod 8.3) 

Proděkanka Felixová konstatovala, že problematika zapisování povinně volitelných 

kurzů je stále v průběhu jednání. 

2.3. Problém plagiátorství a opisování u zkoušek (Zápis AS FSE UJEP 

ze dne 30. 5. 2014, bod 5.1.) 

Proděkanka Felixová navrhla, že namísto sepisování nové směrnice řešící problém 

plagiátorství, rozešle všem studentům a akademikům druhý odstavec Disciplinárního 

řádu FSE, kde je definován disciplinární přestupek. Předsedkyně Smejkalová uvedla, 

že podporuje tento způsob řešení problému. Proděkan Moc uvedl, že se obává, že 

toto řešení bude mít jen jednorázový charakter a navrhl, že by se definice měla 

vytisknout a pověsit na nástěnky kateder. Proděkanka Felixová požádá vedoucí 

kateder, aby tento odstavec rozvěsili na nástěnky kateder. 

2.4. Schválení výše poplatku za  přijímací řízení 

Proděkanka Felixová požádala senát o schválení výše poplatku za přijímací řízení. 

Na základě výpočtu byl navržen poplatek ve výši 560 Kč. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje poplatek za přijímacím řízením ve výši 560 Kč.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Poplatek ve výši 560 Kč byl schválen. 

 



2.5. Zapisování výsledků studia do indexů 

Proděkanka Felixová přečetla přítomným senátorům § 57 odst. 3 vysokoškolského 

zákona. Na základě přečteného uvedla, že není protizákonné, že si studenti 

nezapisují výsledky studia do svých indexů, a že fakultou ověřené výpisy výsledků 

studia z elektronických systémů vysokých škol plně nahrazují indexy. Jakožto 

proděkanka pro studium ovšem doporučuje studentům mít indexy vyplněné, ale 

v žádném případě nebude nikdo postihován, když bude mít prázdný index.  

 

 

Ad. 3. Disciplinární komise  

Předseda Disciplinární komise Šemík zažádal, aby AS FSE UJEP doplnil svou 

volbou chybějícího člena Disciplinární komise a navrhl studentku Bc. Markétu 

Vlčkovou, která s návrhem souhlasí. Dále děkan Koutský navrhl jako dalšího člena  

Disciplinární komise Mgr. Ing. Pavola Minárika, Ph.D., který s návrhem také souhlasí.  

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje Mgr. Ing. Pavola Minárika, Ph.D. 

a Bc. Markétu Vlčkovou za členy Disciplinární komise.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. a Bc. Markéta Vlčková byli 

zvoleni členy Disciplinární komise FSE UJEP. 

 

 

Ad. 4. Volební a jednací řád  

Předsedkyně Smejkalová uvedla, že Volební a jednací řád byl odložen na pozdější 

dobu projednání a doporučuje, aby AS FSE UJEP nepospíchal s odsouhlasením 

tohoto řádu, protože je potřeba vydiskutovat některé sporné části. Předsedkyně 

Smejkalová se dále dotázala proděkana Moce, zda je možná elektronická volba a jak 

by měl senát postupovat, aby byla elektronická volba legalizována. Proděkan Moc 

uvedl, že vidí technické problémy, a to zejména se zabezpečením hlasování tak, aby 

někdo nehlasoval jak papírově tak elektronicky. Předsedkyně Smejkalová navrhla se 

informovat u jiných škol, jak si s tímto problémem poradily. Senát dále debatoval 

o výhodách a nevýhodách elektronické volby.  

 

 

Ad. 5. Akademická obec 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo děkanovi Koutskému. Děkan Koutský uvedl, 

že se společně s předsedkyní Smejkalovou domluvili na svolání Akademické obce 

FSE UJEP. Akademická obec je svolána na středu 29. 10. 2014 od 12:00.  

Senátorka Fuchsová se zeptala, zda je již stanoven nějaký program. Programem 

bude zpráva o činnosti senátu a informování o akreditačním procesu, který na fakultě 

proběhl.  

 



 

Ad. 6. Různé 

6.1. Doplňovací volby do AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo místopředsedovi Kopáčkovi, který informoval 

přítomné senátory, že bude nutné ke konci tohoto akademického roku vyhlásit 

doplňovací volby na místa studentských senátorů. Všech šest stávajících senátorů 

z řad studentů je v posledním ročníku svého studia. Náhradníci jsou tři, ale pouze 

jediný student aktuálně není v posledním ročníku svého studia, a tak bude moci 

nastoupit. 

Předsedkyně Smejkalová při této příležitosti informovala, že v tomto akademickém 

roce bude senát volit delegáta FSE do Rady vysokých škol. Předsedkyně 

Smejkalová aktuálně tuto funkci vykonává a i nadále by měla o tuto funkci zájem.  

6.2. Informační přednáška pro 1. ročníky bakalářského studia 

Místopředseda Kopáček sdělil senátorům informaci o konání informační přednášky 

pro 1. ročníky bakalářského studia, kterou organizuje a bude moderovat. Přednáška 

se bude konat 1. 10. 2014 ve 12:00 v učebně MN-VIKS. Na této přednášce budou 

studenti komplexně obeznámeni s fungováním VŠ, do jakých aktivit se mohou zapojit 

při studiu apod. Místopředseda Kopáček poděkoval všem participantům za 

přislíbenou účast, děkanovi Koutskému za dovolení tuto přednášku uspořádat a 

předsedkyni Smejkalové za pomoc při organizaci.  

6.3. Projekt v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 

Proděkan Moc informoval přítomné senátory o projektu v rámci operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Uvedl, že FSE UJEP získala dotaci ve výši 

6,5 mil Kč. Jedná se o projekt „Centrum praktického a ekonomické vzdělávání 

v Ústeckém kraji“. Projekt je zaměřený zejména pro studenty středních škol. Cílem 

projektu bude zjistit, jaké jsou nedostatky studentů, s kterými přichází ze středních 

škol. Dále budou osloveny firmy, které budou dotázány, co by přivítaly u absolventů, 

kteří k nim nastupují. V rámci tohoto projektu proběhnou i workshopy s kantory 

středních škol, kde jim budou nově získané informace předány. FSE UJEP v rámci 

tohoto projektu vytvoří síť s firmami z okolí, naváže spolupráci se středními školami, 

vybuduje počítačovou učebnu z financí z tohoto projektu. Vytvoří se i zárodek 

projektového oddělení a fakulta získá cenné zkušenosti s projektovou činností.  

6.4. Vyloučení studenta ze studia  

Senátorka Šimsová se zeptala, zdali je možné, že student, který byl vyloučen ze 

studia má dále možnost účastnit se přijímacího řízení a být znovu přijat do studia. 

Děkan Koutský uvedl, že to možné je, protože není možné studenta vyloučit 

doživotně.  

6.5. Rekonstrukce budovy Vilka a 2. patra budovy VIKS v Kampusu UJEP 

Tajemnice Kubišová uvedla, že rekonstrukce i kolaudace Vilky zdárně proběhla. 

Dne 22. 9. 2014 byla fakultou převzata stavba 2. patra budovy VIKS, kolaudace ještě 

neproběhla. Od listopadu 2014 tam bude přestěhována Katedra sociální práce. 



V současné době je do 2. patra budovy VIKS vstup zakázán, ovšem ten je často 

porušován, a tak budou podniknuty další kroky k  zamezení vstupu neoprávněných 

osob. Děkan Koutský poděkoval tajemnici Kubišové za její odvedenou práci v této 

věci.  

 

 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na středu 29. 10. 2014 od 

11:30 ve studovně FSE UJEP (MO 223). 

 

Konec jednání - 12:55. 

 

Zápis provedla 24. 9. 2014 Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 27. 9. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

 

 

    Zápis schválila:  

 

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


