
 
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 18. 2. 2015 od 14:15 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. 

Linda Hudecová 

Bc. Kateřina Hýblerová  

Bc. Ondřej Janda 

Mgr. Radka Michelová  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Petra Votrubová 

 

 
 

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) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Projednání návrhu Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 
4) 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 Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání. K programu 

nebyly vzneseny žádné připomínky, senát přistoupil k hlasování.   

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

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

Závěr hlasování: Program zasedání byl schválen. 

 

Ad. 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Z minulého zasedání nevzešly žádné úkoly.  

 

Ad. 3. Projednávání návrhu Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo děkanu Koutskému. Děkan Koutský 

připomněl, že návrh Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP byl senátorům zaslán 

k připomínkování. Proběhlo mnoho drobných změn a tři změny zásadní. První změna 

se týká ustavení komor, a to pedagogické a studentské. Zavedení komor je 

dle děkana Koutského spravedlivější z důvodu poměru studentů a akademických 

pracovníku, který je zhruba 2200:40. V důsledku zavedení komor budou pedagogové 

volit pouze pedagogy a studenti studenty, dosud všichni volili všechny. Druhá změna 

se týká úpravy počtu členů senátu, a to zvýšení o jednoho člena z řad pedagogů. 

Nový poměr pedagogů a studentů bude 7:6. Tímto navýšením chce fakulta klást 

důraz na stabilitu AS FSE UJEP. Třetí zásadní změna se týká vypuštění kvóra 

při volbách do AS FSE UJEP. Děkan Koutský informoval, že aktualizovaný dokument 

v mnohém následuje Volební a jednací řád AS UJEP. Děkan Koutský vyzval 

přítomné senátory k případné diskuzi. Senátorka Reissová uvedla dvě poznámky. 

První poznámka se týkala statutu akademického pracovníka. Akademický pracovník 

je každý, tedy i ten, který má velmi malý úvazek. Podle senátorky Reissové by bylo 

možná vhodné, aby členem AS FSE UJEP mohl být pouze pracovník s úvazkem 

od určité hranice a výše. Dále senátorka Reissová dala ke zvážení, zdali mají být 
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členy senátu vedoucí kateder, a to z důvodu, že jsou členy kolegia děkana a některé 

dokumenty projednávají dvakrát a také by se rozšířil počet pedagogů v orgánech 

fakulty. Děkan Koutský poděkoval za podněty a vyjádřil se, že je v obou případech 

proti a následně svá stanoviska zdůvodnil. Další připomínka nebyla vznesena, 

předsedkyně Smejkalová zahájila hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený Volební a jednací řád AS FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování:  Volební a jednací řád AS FSE UJEP byl schválen.  

 

Děkan Koutský poděkoval za schválení dokumentu. Především studentským 

senátorům poděkoval za velmi vstřícný krok. Proděkan Moc uvedl, že je třeba 

pozměnit Statut FSE UJEP. Místopředseda Kopáček připomněl, že budou-li 

doplňovací volby už podle nově schváleného Volebního a jednacího řádu, tak je 

potřeba k úplné implementaci dokumentu senát rozšířit o sedmého senátora z řad 

pedagogů. Předsedkyně Smejkalová uvedla, že existuje seznam náhradníků 

z posledních řádných voleb v roce 2013. Protože se jedná o seznam náhradníků 

z voleb, které proběhly podle původní verze Volebního a jednacího řádu, 

tak předsedkyně nechala hlasovat o tom, že další pedagog bude vyzván ke členství 

v senátu dle pořadí z posledních řádných voleb (osloven bude první náhradník).    

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje, že sedmý senátor z řad pedagogů bude vyzván 

ke členství dle výsledků řádných voleb do AS FSE UJEP z roku 2013. 

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

Závěr hlasování: Navržený postup byl schválen.  

 

Ad. 4. Různé 

4.1. Schvalování rozpočtu FSE UJEP 2014 a financování vysokých škol 

Děkan Koutský připomněl, že v dubnu čeká AS FSE UJEP schvalování rozpočtu, 

dále senátorů sdělil několik informací o aktuálním systému financování vysokých 

škol. Poté proběhla diskuse senátorů na toto téma.  

 

4.2. Volba rektora UJEP  

Senátorka Michelová otevřela diskusi ohledně volby rektora UJEP. Senát poté krátce 

diskutoval na toto téma.  



 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na 18. 3. 2015 ve studovně 

FSE UJEP (MO 223). 

 

Konec jednání - 15:00. 

 

Zápis provedla 18. 2. 2015 Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 19. 2. 2015 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

     

 

Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 

 


