
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

 ze dne 18. 11. 2015 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP  
 

 

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

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 
 

 

Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.  

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 
 

Studentská komora AS FSE UJEP 

Viet Anh Chu 

Andrej Kostin 

Daniel Valuška 

Petra Votrubová 

Simona Vršecká 

 

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. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D. – proděkan pro vědu a výzkum 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

Ing. Petr Kačírek – předseda Volební komise FSE UJEP 

Ing. Miroslav Kopáček  

Radek Šimanovský 

 

Z jednání omluveni: Mgr. Radka Michelová – členka AKAS FSE UJEP 

Tomáš Nejedlý – člen SKAS FSE UJEP 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy 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) Informace o proběhlých doplňujících volbách do SKAS FSE UJEP 

4) Informace o hlasování o Disciplinární komisi FSE UJEP 

5) Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/17 

6) Různé 
 

 

Začátek jednání – 14:00. 

 

Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová zahájila zasedání AS FSE UJEP, na kterém v úvodu 

přivítala přítomné senátory, členy vedení fakulty a přítomné hosty. 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 11; pro 11 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. Informace o proběhlých doplňujících volbách do SKAS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová poděkovala předsedovi volební komise Ing. Kačírkovi za výbornou 

organizaci doplňujících voleb do SKAS FSE UJEP a do SKAS UJEP, které proběhly dne 21. 

10. 2015. Ing. Kačírek podal senátorům stručné informace o průběhu voleb. Voleb se 

zúčastnilo 130, resp. 113 oprávněných voličů. Byli zvoleni čtyři členové a osm náhradníků 

viz Protokol o volbách uveřejněný na webu FSE UJEP a na úřední desce senátu. Předsedkyně 

také připomněla, že se jednalo o první volby, při kterých se hlasovalo bez volebního kvóra. 

Poté následovalo krátké představení nových členů SKAS FSE UJEP. 

 

Ad. 4. Informace o hlasování o Disciplinární komisi FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová informovala o hlasování o členech Disciplinární komise FSE UJEP, 

které probíhalo per rollam ve dnech 20. - 24. 10. 2015.  

Návrh děkana FSE UJEP na složení Disciplinární komise FSE UJEP v následujícím znění:  

 

Předsedkyně: PhDr. Hana Suchánková, Ph. D.,  



Členové: Ing. Alena Zábranská, Ph. D., Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph. D., Markéta Vlčková, 

Richard Ptáček, Hana Bedlivá.  

Výsledek hlasování: pro 8 x proti 1 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Senát přijal návrh děkana FSE UJEP na nové složení Disciplinární 

komise FSE UJEP. 

 

Ad. 5. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/17 

Proděkanka Felixová informovala přítomné senátory o vyhlášce děkana Koutského  

o změnách v podmínkách přijímacího řízení pro tento rok, která se musí vydat nejpozději 

čtyři měsíce před termínem pro podání přihlášky. Zdůraznila především změny oproti 

loňskému roku a nově stanovenou výši poplatku, která činí 580 Kč. Senátorka Reissová 

zmínila, že se tento model přijímacích zkoušek již v minulém roce osvědčil. K výše 

uvedenému návrhu děkana Koutského nebyla vznesena žádná připomínka, a proto se 

přistoupilo k hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje návrh děkana o podmínkách přijímacího řízení na 

akademický rok 2016/17. 

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 11 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Senát přijal návrh děkana o podmínkách přijímacího řízení na 

akademický rok 2016/17. 

 

Ad. 6. Různé 

6.1. Akademická obec 

Předsedkyně senátu pozvala všechny přítomné na shromáždění Akademické obce FSE UJEP, 

které se koná po skončení zasedání senátu od 15 hod. v místnosti M307 a na kterém bude 

prezentována Zpráva o činnosti AS FSE UJEP za rok 2015 a diskutovány fakultní otázky. 

Předsedkyně Smejkalová požádala senátory obou komor, aby se na shromáždění Akademické 

obce FSE UJEP krátce představili přítomným členům akademické obce.  
 

6.2. Ekonomická komise a nástěnkový designér 

Předsedkyně Smejkalová vyzvala nově zvolené senátory SKAS FSE UJEP, aby se stali členy 

Ekonomické komise, jehož jedinou členkou je v současné době senátorka Fuchsová, která je 

zároveň předsedkyní této komise. Následně předsedkyně Fuchsová informovala přítomné 

senátory o tom, co práce v komisi obnáší. Zároveň předsedkyně Smejkalová informovala 

nové senátory o funkci nástěnkového designéra, která je v tuto chvíli neobsazena.  
 

6.3. Rada vysokých škol 

Předsedkyně Smejkalová informovala přítomné senátory o zasedání Rady vysokých škol, 

které se koná 19.11.2015 v Praze. Zároveň také slíbila rozeslání dokumentů, které se budou 

na zasedání projednávat.  



 

6.4. Informace o společnosti City&Guilds 

Předsedkyně Smejkalová sdělila informaci od Mgr. Holase z Katedry cizích jazyků o tom, že 

v České republice k poslednímu červenci 2015 skončila svou činnost společnost City&Guilds. 

To znamená, že již nebude možné skládat certifikáty od této společnosti, a tudíž bude muset 

ukončit svou činnost také Akreditované centrum jazykových zkoušek při KCJ FSE UJEP, 

které se na zkoušky a certifikáty City&Guilds orientovalo. Tato změna bude muset být 

promítnuta do nového Organizačního řádu FSE UJEP.   
 

6.5. Teambuilding 

Senátorka Votrubová informovala přítomné členy senátu a vedení fakulty  

o plánovaném neformálním setkání. 
 

6.6. Zkušební státní bakalářské zkoušky 

Místopředseda Valuška informoval o prosbě studentů, která se týká nových forem státních 

bakalářských zkoušek. Studenti by si rádi zkusili SBZ ve zkušební verzi. Děkan Koutský a 

proděkanka Felixová slíbili, že vzorový závěrečný test pro SBZ připraví ve zkrácené demo 

verzi, aby studenti rámcově věděli, co je čeká. 
 

6.7. Facebookové stránky FSE UJEP 

Senátoři ze SKAS FSE UJEP - Viet Anh Chu a Andrej Kostin projevili zájem o vytvoření 

facebookových stránek pro AS FSE UJEP, o které by se starali studentští senátoři. 

Předsedkyně senátu tuto možnost uvítala, taktéž pan děkan a proděkanka pro studium, kteří se 

navíc dotázali na to, kdo bude editorem stránek a kdo bude zodpovídat za veškeré projevy na 

FB. Zodpovědnými osobami budou studenti SKAS FSE UJEP, kteří deklarují, že obsah FB 

bude v souladu s etickou stránkou akademické půdy. Technickou stránku pomůže zabezpečit 

proděkan pro rozvoj a informatizaci.   
 

6.8. Dlouhodobý záměr fakulty 

Proděkan Moc požádal přítomné senátory o prostudování Dlouhodobého záměru FSE UJEP 

ještě před tím, než bude návrh předložen Vědecké radě. Připomínky senátoři mohou zasílat do 

28. 11. 2015 na adresu pana proděkana. 
 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl předběžně stanoven na 16. 12. 2015 od 14:15 

hod v místnosti MO 409. 

Konec jednání – 14:40. 

Zápis provedla 19. 11. 2015 Petra Votrubová (členka AS FSE UJEP) 

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


