
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 13. 5. 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. 

Bc. Kateřina Hýblerová  

Bc. Ondřej Janda (přítomen od 12:25) 

Mgr. Radka Michelová (přítomna od 12:30) 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

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 

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

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

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

Bc. Veronika Karešová - zapisovatelka AS FSE UJEP 

Daniel Valuška - student FSE UJEP 

          
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Přivítání nového člena AS FSE UJEP 

2) Schválení programu zasedání 

3) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

4) Informace o schválení Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 

5) Ustanovení komor v AS FSE UJEP 

6) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2014 

7) Návrh čerpání FRIM 

8) 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. Přivítání nového člena AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová přivítala nového člena AS FSE UJEP, senátora Nováka 

z Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy. Senátor Novák byl v pořadí první 

nezvolený kandidát z pedagogické kurie při řádných volbách do AS FSE UJEP 

v listopadu 2013. Nyní se stal členem senátu na základě toho, že začal platit nový 

Volební a jednací řád FSE UJEP, který zvyšuje počet pedagogických senátorů 

ze stávajících 6 na 7. Senátor Novák poděkoval předsedkyni za přivítání a v krátkosti 

se přítomným senátorům představil. Dále předsedkyně Smejkalová představila 

studenta Daniela Valušku, který je jediným ze tří náhradníků z posledních řádných 

voleb na pozici studentského senátora, u kterého přetrvává zájem být členem 

senátu. Daniel Valuška se stane členem AS FSE UJEP od příštího zasedání, 

kdy zaujme jedno z míst po studentských senátorech, kteří tento měsíc absolvují 

státnice a v dalším studiu na FSE nepokračují, a tak zaniknou jejich mandáty. 

 

Ad. 2. Schválení programu zasedání senátu 

Předsedkyně Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání. K programu 

nebyly vzneseny žádné připomínky, senát tedy 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. 3. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Z minulého zasedání nevzešly žádné úkoly.  

 

Ad. 4. Informace o schválení Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová informovala senátory o schválení Volebního a jednacího 

řádu AS FSE UJEP. Ke schválení všemi přítomnými senátory Akademického senátu 

UJEP došlo dne 29. 4. 2015. Předsedkyně Smejkalová považuje schválení tohoto 

dokumentu za velký úspěch. Dále poděkovala proděkanovi Mocovi, děkanovi 

Koutskému a všem senátorům za výbornou spolupráci. Následně se o slovo přihlásil 



děkan Koutský, který také všem poděkoval, a to obzvlášť za průběh a kultivované 

jednání všech senátorů. Předsedkyně Smejkalová zrekapitulovala změny, které 

nastaly s novým Volebním a jednacím řádem AS FSE UJEP.  

 

Ad. 5. Ustanovení komor v AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová informovala, že nový Volební a jednací řád AS FSE UJEP 

stanovuje vytvoření komor, a to pedagogické a studentské. Dále předsedkyně 

Smejkalová vyjmenovala členy pedagogické komory, kterými jsou senátoři: 

Houžvička, Fuchsová, Michelová, Novák, Reissová, Šimsová a Smejkalová. Členy 

studentské komory jsou senátoři: Votrubová, Hudecová, Hýblerová, Kopáček, Beneš 

a Janda. Dále předsedkyně dala k úvahu, zdali se mají volit předsedové těchto 

komor. Senát po stručné diskusi rozhodl, že předsedy jednotlivých komor prozatím 

volit nebude a k tomuto kroku přistoupí v případě nutnosti někdy v budoucnu.  

 

Ad. 6. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2014 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkanovi Mocovi. Proděkan Moc uvedl, 

že Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2014 byla zaslána senátorům 

k připomínkování. Byla vznesena jedna připomínka od předsedkyně Smejkalové. 

Proděkan Moc představil připomínku senátorům a uvedl, že tuto připomínku začlenil 

do dokumentu. Senát následně přistoupil k hlasování.  

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

za rok 2014. 

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

Závěr hlasování:   Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2014 byla 

schválena. 

 

Ad. 7. Návrh čerpání FRIM 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo tajemnici Kubišové, která uvedla stav FRIM, 

který byl 1 571 500 Kč k 31. 12. 2014. Dále tajemnice Kubišová předložila senátu 

návrh na uvolnění finančních prostředků na nákup telefonní ústředny (150 000 Kč) 

a multifunkčního kopírovacího stroje (100 000 Kč), které budou z FRIM použity 

v případě havárie těchto zařízení. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje návrh čerpání FRIM. 

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

Závěr hlasování:  Návrh čerpání FRIM byl schválen.  

 



Ad. 8. Různé 

8.1. Návrhy na zlepšení fungování UJEP 

Proděkanka Felixová uvedla, že na poradě prorektorky pro studium byli všichni 

proděkani pro studium požádáni o zjištění názorů studentských senátorů 

na jednotlivých fakultách k návrhům na zlepšení fungování UJEP, které předložila 

Studijní komise AS UJEP. Proděkanka Felixová požádala studenty senátory 

o zaslání vyjádření k těmto návrhům, které jim budou rozeslány. 

 

8.2. Doplňovací volby do AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová oznámila, že doplňovací volby do AS FSE UJEP se 

uskuteční na počátku října 2015. 

 

8.3. Rozloučení studentských senátorů 

Místopředseda Kopáček poděkoval všem senátorům a členům vedení fakulty 

za spolupráci a pozitivní přístup k senátu. Následně poděkoval pedagogům za to, 

že nedělají rozdíl mezi pedagogickými a studentskými senátory. Studentům 

senátorům poděkoval za spolupráci. V neposlední řadě poděkoval předsedkyni 

Smejkalové za prostor ve vedení senátu, který měl vždy k dispozici. Předsedkyně 

Smejkalová poté poděkovala studentským senátorům za práci, angažovanost 

a aktivní přístup. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP bude stanoven dodatečně. 

 

Konec jednání - 13:00. 

 

Zápis provedla 13. 5. 2015 Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 16. 5. 2015 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

  

 

    

Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


