
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSEUJEP 

ze dne 14.10. 2015 od 14:15v MO 223 na FSE UJEP  

 

 

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

Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Mgr. Radka Michelová 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Daniel Valuška 

Petra Votrubová 

 
 

 

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

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy  

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

Ing. Petr Kačírek – předseda Volební komise FSE UJEP 

Ing. Miroslav Kopáček 

Bc. Radovan Loder 

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 

2)Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Volba senátního webmastera 

4) Návrh na odvolání členů Vědecké rady FSE UJEP 

5) Volba místopředsedy AS FSE UJEP 

6) Disciplinární komise FSE UJEP 

7) Organizace doplňovacích voleb do SKAS FSE UJEP a do SKAS UJEP 

8) Různé 
 

Začátek jednání – 14:15. 

 



Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová zahájila první zasedání AS FSE UJEP 

v novém akademickém roce, na kterém v úvodu přivítala přítomné senátory, členy 

vedení fakulty a přítomné hosty, především pak čestného hosta Ing. Miroslava 

Kopáčka, bývalého místopředsedu AS FSE UJEP. Následně předsedkyně 

konstatovala, že senát je usnášeníschopný.  

Ad. 1. Schválení programu zasedání 

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 9; pro 9 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. Volba senátního webmastera 

Senátním webmasterem byl do této chvíle pan Ing. Tomáš Šperk (KMI), který ukládal 

materiály určené pro senát do sdíleného prostředí. Vzhledem k tomu, že Ing. Tomáš 

Šperk není fakultním webmasterem, tudíž nemůže vkládat na web senátu zápisy 

z jednání, navrhla předsedkyně Smejkalová, aby se o technické zázemí senátu 

starala pouze jedna osoba a s ohledem na výše zmíněné, aby se nově stal senátním 

webmasterem pan Bc. Radovan Loder (webmaster FSE UJEP); ten s návrhem na 

tuto funkci vyjádřil souhlas. Předsedkyně Smejkalová též uvedla, že s prací pana Ing. 

Šperka byla vždy velmi spokojená a touto cestou mu děkuje za jeho práci pro senát. 

K výše uvedenému návrhu předsedkyně Smejkalové nebyla vznesena žádná 

připomínka, a proto se přistoupilo k hlasování.   

Návrh:AS FSE UJEP navrhuje Bc. Radovana Lodera za senátního webmastera. 

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

Závěr hlasování:Bc.Radovan Loder byl zvolen senátním webmasterem. 

 

Ad. 4.Návrh na odvolání členů Vědecké rady FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová představila návrh děkana Koutského na odvolání členů 

Vědecké rady FSE UJEP konkrétně prof. MUDr. Pavla Webera, CSc. a doc. MUDr. 

Miroslava Tichého, CSc., kteří na vlastní žádost odstupují ze své funkce, jelikož 

nemají dostatek času, aby se této funkci mohli naplno věnovat. Senát přistoupil 

k hlasování o odvolání navrhovaných členů Vědecké rady.  



Návrh:AS FSE UJEP schvaluje návrh děkana na odvolání dvou členů Vědecké 

rady. 

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

Závěr hlasování:Senát přijal návrh děkana na odvolání dvou členů Vědecké 

rady. 

 

Ad. 5. Volba místopředsedy AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová předložila senátu návrh na pozici nového místopředsedy 

senátu. Na tuto pozici navrhla člena Studentské komory AS FSE UJEP Daniela 

Valušku, který s návrhem souhlasil. Senát přistoupil k volbě místopředsedy AS FSE 

UJEP.  

Návrh:AS FSE UJEP navrhuje Daniela Valušku za místopředsedu AS FSE 

UJEP. 

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

Závěr hlasování: Daniel Valuška byl zvolen místopředsedou AS FSE UJEP. 

 

Ad. 6. Disciplinární komise FSE UJEP 

Proděkanka Felixová přednesla návrh děkana Koutského na členy Disciplinární 

komise FSE UJEP a zároveň informovala o tom, že dosavadní předseda komise 

Mgr. Karel Šemík na tuto pozici rezignoval a podal žádost na odvolání. Děkan 

Koutský s žádostí Mgr. Šemíka souhlasil a navrhl za nového předsedu Disciplinární 

komise PhDr. Hanu Suchánkovou, Ph.D.Dalšími členy komise by zůstali Ing. Alena 

Zábranská, Ph.D a Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. Vyskytly se však nesrovnalosti 

ohledně správného procesního postupu v této záležitosti. Proto, po dohodě 

s ostatními senátory, navrhla předsedkyně Smejkalová odložit toto hlasování a 

hlasovat o členech Disciplinární komise per rollam, poté co návrh senátorům 

představí osobně děkan Koutský.  

 

Návrh:AS FSE UJEP navrhuje hlasovat o návrhu děkana na navolení členů do 

Disciplinární komise FSE UJEP per rollam. 

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

Závěr hlasování: AS FSE UJEP souhlasí s uvedeným postupem.  

 

Ad. 7. Organizace doplňovacích voleb do SKAS FSE UJEP a do SKAS UJEP 

Termín doplňovacích voleb do SKAS FSE UJEP a do SKAS UJEP byl schválen AS 

FSE UJEP hlasováním per rollam ze dne 8. 9. 2015 a členové volební komise 



schváleni hlasováním per rollam ze dne 10. 9. 2015. Následně byly oba dva termíny 

potvrzeny na jednání AS UJEP ze dne 30. 9. 2015. Předsedkyně Smejkalová předala 

slovo předsedovi volební komise Kačírkovi, který informoval senát ohledně 

doplňujících voleb do AS FSE UJEP a AS UJEP. Předseda volební komise Kačírek 

uvedl, že celý proces doplňujících voleb zdárně probíhá. V současné době již byly 

podány a zveřejněny návrhy na kandidáty. Počet kandidátů je dostatečný, do AS 

FSE UJEP je 12 kandidátů, do AS UJEP 5 kandidátů. Termín voleb je stanoven na 

21. 10. 2015 od 9 do 15h. Nakonec předseda Kačírek poděkoval předsedkyni 

Smejkalové za úzkou součinnost při organizaci voleb. Předsedkyně Smejkalová též 

poděkovala předsedovi volební komise Kačírkovi za velmi dobrou spolupráci a 

organizaci voleb. Dále vyzvala přítomné senátory, aby informovali své studenty o 

konání voleb.  

 

Ad. 8. Různé 

8.1. Nová podoba SZZ 

 

Proděkanka Felixová byla děkanem Koutským pověřena obeznámit členy senátu o 

nové podobě SZZ. U oboru Sociální práce zůstává forma SZZ v nezměněné podobě. 

U programu Ekonomika a management a oboru Regionální rozvoj byla podoba SZZ 

změněna. Na bakalářském i na navazujícím oboru Podniková ekonomika a 

management a Regionální rozvoj bude hlavní důraz kladen na obhajobu závěrečné 

práce, které bude i z hlediska časového věnován větší prostor. V zájmu důkladné a 

vůči studentům důstojné rozpravy by se obhajoba rozrostla ze stávajících 15 minut 

na 45 až 60 minut. Druhou novinkou je u bakalářského programu zaškrtávací test o 

zhruba padesáti otázkách. U navazujícího studia je doplňující částí rozprava nad 

tematickými okruhy vymezenými literaturou, kdy byly garanty jednotlivých oborů 

vymezeny okruhy. Studenti navazujícího studia budou s předstihem vědět obsah 

jednotlivých okruhů. Studenti spolu s odevzdáním diplomové práce nahlásí tematický 

okruh, který si vybrali a na jehož téma bude poté rozprava probíhat. Bližší informace 

budou vyvěšeny na jednotlivých oborových katedrách. Proděkanka Felixová dále 

uvedla, že studijní prorektorka vyjádřila souhlas k finální verzi podoby SZZ.  

 

8.2. Stipendijní vyhláška 

 

Proděkanka Felixová uvedla, že novou podobu stipendijní vyhlášky vypracovala ve 

spolupráci s doc. Ing. Danielem Šťastným, Ph.D. Dále představila přítomným 

senátorům novou podobu stipendijní vyhlášky. Stipendium bude stejně jako doposud 

vypláceno mimořádné a prospěchové. O mimořádné stipendium budou studenti moci 

zažádat i v případě tíživé sociální situace. Forma prospěchového stipendia zůstala 

neměnná, kdy jsou podle průměru odstupňované částky pro vyplacení stipendia. 

Novinka ve stipendijní vyhlášce pak bude tzv. „losované stipendium“. Stipendium 

bude vyplaceno na základě vylosování z osudí. V osudí budou zastoupeni všichni 

studenti FSE UJEP (vyjma kombinovaného studia) a bude taženo pět lístečků. 



Stipendium bude odstupňováno od 25 000 do5000 Kč. Losování bude spojeno se 

společenskou akcí. Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. přišel s myšlenkou zavedení tzv. 

akademických bodů, které budou studenti sbírat. Pro tento účel byl vytvořen 

matematický vzorec, podle kterého budou akademické body rozdělovány. Do tohoto 

vzorce bude zaneseno několik proměnných – na kolikátý pokus studenti složili 

zápočet/zkoušku, jakou obdrželi známku. Podle počtu akademických bodů, které 

student během akademického roku získá, bude mít počet zastoupených lístečků 

v osudí. Poté co bude z osudí taženo pět lístečků, dojde k srovnání akademických 

bodů tažených studentů a student s nejvyšším počtem akademických bodů získá 

nejvyšší částku, tedy 25 000 Kč. Následně senátoři diskutovali nad klady a zápory 

losovaného stipendia.   
 

8.3. Beseda studentů FSE UJEP s absolventy FSE UJEP 
 

Senátorka Šimsová podala návrh na uskutečnění besedy současných studentů FSE 

UJEP s absolventy FSE UJEP, na které by mohli absolventi předávat současným 

studentům své zkušenosti o uplatňování na trhu práce a o jejich pracovních 

zkušenostech. Proděkan Kuchař k tomu uvedl, že jsou již nyní oslovováni absolventi 

naší fakulty, na které má fakulta kontakt, a to z důvodu posílení vazeb mezi fakultou 

a absolventy, a také z důvodu blížících se oslav 25. výročí založení FSE UJEP.  

 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl předběžně stanoven na 18. 11. 2015 od 

14:15 hod. Místnost bude ještě včas upřesněna. 

Konec jednání – 15:00. 

 

Zápis provedla14. 10. 2015Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP) 

 

    Zápis schválila: 

…………………………………………… 

PhDr. Bc.Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 

 


