
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSEUJEP 

ze dne 19.11. 2014 od 14:15ve studovně FSE UJEP (MO 223) 

 

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

Bc. Miroslav Kopáček - místopředseda 

Bc. Luděk Beneš 

Ing. Eva Fuchsová 

Bc. Kateřina Hýblerová 

Bc. Ondřej Janda 

Mgr. Radka Michelová(přítomna do 15:10) 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Petra Votrubová 

 
 

Omluvení senátoři: doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.  

Linda Hudecová 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 

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

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

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum 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) Schválení podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 

4) Schvalování členů Disciplinární komise FSE UJEP 

5) Různé 

 

 

Začátek jednání -14:15. 



 

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 Smejkalovápřednesla výše uvedený program zasedání. K programu 

nebyly vzneseny žádné připomínky, a taksenát 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. Problém plagiátorství a opisování u zkoušek (Zápis AS FSE UJEP ze dne 30. 5. 

2014, bod 5.1.) 

Proděkanka Felixová uvedla, že jednání s děkanem Koutskýmohledně problému 

plagiátorství již proběhla. Text týkající se problému opisování u zkoušek je již 

připraven a začátkem prosince 2014 bude rozeslán všem studentům a akademikům 

FSE UJEP. 

 
2.2.Volební a jednací řád - elektronická volba (Zápis AS FSE UJEP ze dne 24. 9. 

2014, bod 4.) 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkanovi Mocovi. Proděkan Moc uvedl, 

že se ohledně této záležitosti informoval od FŽP UJEP, kde již elektronická volba 

probíhá, avšak razantně klesla účast ve volbách. Dále uvedl, že pokud by byla vůle 

zavést elektronickou volbu na FSE UJEP, tak je schopný pověřit osobu, 

která by vytvořila potřebnou aplikaci. Senát dále debatoval o výhodách a nevýhodách 

elektronické volby a výši kvóra pro platnost voleb. Senát si nechal čas na promyšlení 

si otázky týkající se elektronické volby do lednového zasedání AS FSE UJEP.  

 

Ad. 3.Schválení podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkance Felixové, která přítomné 

senátory seznámila s novou podobou podmínek přijímacího řízení. Zásadní změnou 



je zavedení tzv. portfolia (standardizovaný formulář FSE UJEP). Formulář bude 

vytvořen pro každý studijní obor zvlášť a bude dostupný na webových stránkách 

fakulty. Uchazeči budou tento formulář vyplňovat, pokud se rozhodnou neúčastnit se 

SCIO testů. Senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh:AS FSE UJEP schvaluje podmínky přijímacího řízení na akademický 

rok 2015/2016. 

Výsledek hlasování:přítomno 9; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 1 

Závěr hlasování: Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 

byly schváleny. 

 

Ad. 4. Schvalování členů Disciplinární komise FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkanovi Mocovi, který uvedl, že končí 

funkční období členů Disciplinární komise a představil návrh děkana 

Koutského na členy pro následující funkční období - Mgr. Karel Šemík, 

Ing. Alena Zábranská, Ph.D., PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. a jako náhradník 

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.. Senátorka Reissová vznesla dotaz, zda by nebylo 

možné Mgr. Ing. Pavola Minárika, Ph.D zvolit za řádného člena komise, jelikož je 

v dané problematice veliceaktivní.Předsedkyně Smejkalová odpověděla, že se jedná 

o návrh, který předkládá děkan a tento návrh nemůže senát dále pozměňovat.  

 

Návrh:AS FSE UJEP schvaluje za členy disciplinární komise FSE UJEP: 

Mgr. Karla Šemíka, Ing. Alenu Zábranskou, Ph.D., PhDr. Hanu Suchánkovou, 

Ph.D. a jako náhradníka Mgr. Ing. Pavola Minárika, Ph.D.. 

Výsledek hlasování:přítomno 9; pro 5 x proti 0 x zdrželo se 4 

Závěr hlasování:Členové disciplinární komise byli schváleni.  

 

Ad. 5. Různé 

5.1. Využívání poznatků z diplomové práce 

Senátorka Fuchsová vznesla dotaz, zdali jsou využíványpoznatky zdiplomové práce 

(Možnosti zlepšení výuky controllingu na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně), ve které se studentka Eliška Valinová zabývala 

zapojením ústeckých firem do inovace studijního předmětu Podnikový controlling. 

Senátor Janda uvedl, že Ing. Olga Faltejsková využívá data a zdroje z této diplomové 

práce v rámci svého kurzu Podnikový controlling.  



5.2. Pochvala studentských senátorů 

Senátorka Reissová poděkovala studentům senátorům za to, že se aktivně zabývají 

volbou rektora a oceňuje, že i přesto, že jim zanedlouho končí jejich studium, tak se 

k FSE UJEP chovají velmi zodpovědně.  

 

5.3. Volba předsedkyně pro teambuildingAS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová navrhla senátorku Votrubovou za předsedkyni 

pro teambuilding AS FSE UJEP. Senátorka Votrubová se svým návrhem souhlasila, 

informovala senát o akcích, které dosud organizovala a poděkovala všem, kteří se 

zúčastnili neformálního setkání senátu a vedení fakulty dne 11. 11. 2014.  

 

Návrh:AS FSE UJEP schvaluje senátorku Votrubovou za předsedkyni 

pro teambuilding AS FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování:Senátorka Votrubová byla zvolena předsedkyní 

pro teambuilding AS FSE UJEP. 

 

Termín dalšíhozasedání AS FSE UJEPbude stanovendodatečně. 

 

Konec jednání - 15:20. 

 

Zápis provedla19. 11. 2014Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 22. 11. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

 

    Zápis schválila: 

 

…………………………………………… 

PhDr. Bc.Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 


