
 
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 18. 3. 2015 od 12:15 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  

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 

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice 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) Statut FSE UJEP - informace k proběhlému hlasování per rollam 

4) Volební a jednací řád AS FSE UJEP 

5) Čerpání rozpočtu FSE UJEP za rok 2014 

6) Různé 



Začátek jednání - 12:15. 
 
 

 

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 10; pro 10 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. Statut FSE UJEP - informace k proběhlému hlasování per rollam 

Předsedkyně Smejkalová informovala, že nově schválený Volební a jednací řád 

AS FSE UJEP, který byl projednán na minulém zasedání senátu vyvolal změnu 

v dalším dokumentu, a to ve Statutu FSE UJEP. Změny byly pouze nepatrné, změna 

počtu senátorů (část III., článek 9) a datace schválení dokumentu (část X, článek 32). 

Materiál ke schválení per rollam připravil proděkan pro rozvoj a informatizaci Moc. 

Hlasování per rollam proběhlo od 18. 2. do 20. 2. 2015, během této doby se vyslovilo 

všech 12 senátorů, a to pro návrh. Předložený aktualizovaný Statut FSE UJEP byl 

prostřednictvím hlasování per rollam schválen. 

 

Ad. 4. Volební a jednací řád AS FSE UJEP  

Proděkan Moc uvedl, že po schválení AS FSE UJEP prošel Volební a jednací řád 

kontrolou na rektorátu, kterou provedla prorektorka Chvátalová, která doporučila 

zapracovat ustanovení o doplňovacích volbách (článek 5). Dále v dokumentu došlo 

k několika drobným formálním změnám. Proděkan Moc ve spolupráci s děkanem 

Koutským tyto změny v projednávaném dokumentu provedl. Aktualizovaný dokument 

byl elektronicky všem senátorům rozeslán. 

 



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

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

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

 

Ad. 5. Čerpání rozpočtu FSE UJEP za rok 2014 

Tajemnice Kubišová podala informace o čerpání rozpočtu v roce 2014 s tím, 

že na následujícím zasedání dostane senát Výroční zprávu o hospodaření FSE 

za rok 2014. Dále bude předložen ke schválení rozpočet FSE na rok 2015. 

Tajemnice uvedla, že předpokládaný schodek rozpočtu je 4 mil. Kč. Děkan Koutský 

uvedl, že bude výrazná snaha tento schodek snížit. Předsedkyně Smejkalová se 

dotázala, zdali fakulta dostává nějaké dary. Děkan Koutský uvedl, že v tomto má 

fakulta slabé místo, protože drtivá většina rozpočtu je pokryta příspěvky na studenty 

ze státního rozpočtu. Předsedkyně Smejkalová se dotázala předsedkyně 

Ekonomické komise AS FSE UJEP Fuchsové, zdali má komise nějaké připomínky 

k předmětnému dokumentu. Senátorka Fuchsová odpověděla, že dokument byl již 

s paní tajemnicí konzultován a aktuálně nejsou žádné sporné body.  

AS FSE UJEP vzal informace o rozpočtu na vědomí. 

 

Ad. 6. Různé 

6.1. Změny ve formálních náležitostech kvalifikačních prací 

Senátorka Hýblerová upozornila na zmatek, který nastal v důsledku opakovaných 

změn formálních náležitostí kvalifikačních prací, poslední změny byly provedeny dva 

měsíce před odevzdáním. Děkan Koutský provedení opakovaných změn potvrdil 

a uvedl, že k tomu došlo v důsledku snahy o co nejlepší precizaci podob 

kvalifikačních prací, protože předchozí pokyny nebyly kvalitní. Dále senátorka 

Hýblerová uvedla, že nebylo šťastné, že ke změnám došlo po tom, co studenti 

absolvovali semináře k bakalářským a diplomovým pracím. Proděkanka Felixová 

uvedla, že tento rok, jelikož se jedná novinku, tak bude ze strany fakulty určitá míra 

tolerance k formálním náležitostem kvalifikačních prací, a to v těch oblastech, 

ve kterých došlo ke změnám. 

 

6.2. Změna organizačního řádu  

Tajemnice Kubišová uvedla, že došlo k personální změně na pozici sekretářky 

děkana. Dále uvedla, že jsou připravovány změny Organizačního řádu FSE UJEP, 

dojde k přejmenování pozice „sekretářka děkana“ na „referentka sekretariátu 



děkana“. Další změnou je vznik Projektového oddělení, kam budou spadat lidé, 

kteří na FSE spolupracují v projektech, ale jinak zde nemají žádný další úvazek. 

 

6.3. Kontakt fakulty s absolventy 

Senátorka Šimsová přednesla nápad, zdali by nebylo vhodné oslovit absolventy FSE 

a uspořádat s nimi besedu, při které by se současnými studenty podělili o zkušenosti, 

jakým způsobem probíhá přechod mezi vysokou školou a zaměstnáním. Děkan 

Koutský odpověděl v obecnější rovině, že v kontaktu s absolventy má naše fakulta 

velké nedostatky a je to aktuálně nosné téma pro vedení fakulty na tento rok. Dále 

děkan informoval, že se chystá při příležitosti 25. výročí založení FSE (říjen 2016) 

velká akce pro absolventy. Předsedkyně Smejkalová vznesla dotaz, zdali existuje 

databáze absolventů. Proděkanka Felixová odpověděla, že ano a dále uvedla, že 

aktuálně FSE jedná s Centrem informatiky UJEP o tom, aby studentům po ukončení 

studia zůstal studentský e-mail, který by nadále sloužil jako komunikační kanál 

pro kontakt s absolventy. Děkan Koutský uvedl, že požádal proděkana Kuchaře, 

aby připravil systém, kterým bude FSE do budoucna s absolventy udržovat kontakt.  

 

6.4. Neformální teambuildingové setkání senátu 

Senátorka Votrubová (předsedkyně pro teambuilding senátu) pozvala všechny 

přítomné na neformální setkání členů senátu a vedení fakulty, které se uskuteční 

ve středu 25. 3. 2015 od 19:00 v restauraci Grill&Pub. 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na středu 15. 4. 2015 

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

 

Konec jednání - 13:00. 

 

Zápis provedla 18. 3. 2015 Linda Hudecová (členka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 20. 3. 2015 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

     

 

Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


