
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

 ze dne 16. 12. 2015 od 14:15 hod. 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 

Tomáš Nejedlý 

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

Radek Šimanovský – student FSE UJEP 
 

Z jednání omluveni: Mgr. Radka Michelová – senátorka za AKAS 

 doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D.– proděkan pro vědu a výzkum 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) Obsazení funkcí v AS FSE UJEP 

4) Čerpání rozpočtu k říjnu 2015 + FRIM 

5) Projednávání Dlouhodobého záměru FSE UJEP na léta 2016-2020 a Aktualizace 

Dlouhodobého záměru FSE UJEP na rok 2016 

6) Různé 
 

 



Začátek jednání – 14:15. 

 

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 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 Obsazení funkcí v AS FSE UJEP 

a) Předsedkyně Smejkalová navrhla do Ekonomické komise AS FSE UJEP senátora Andreje 

Kostina ze SKAS FSE UJEP. Senátor Kostin s tímto návrhem souhlasil. Žádný z přítomných 

senátorů nevznesl k tomuto návrhu žádnou připomínku. Senát tedy přistoupil k hlasování.  
 

Návrh: AS FSE UJEP navrhuje senátora Kostina za člena Ekonomické komise AS FSE 

UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 11  x proti 0  x zdržel se  1 

Závěr hlasování: Senátor Kostin se stal členem Ekonomické komise AS FSE UJEP. 

b) Předsedkyně Smejkalová následně navrhla za nástěnkového designéra senátorku Simonu 

Vršeckou ze SKAS FSE UJEP. Senátorka Vršecká s tímto návrhem souhlasila. Žádný 

z přítomných senátorů nevznesl k tomuto návrhu žádnou připomínku. Senát tedy přistoupil 

k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP navrhuje senátorku Vršeckou za nástěnkového designéra AS FSE 

UJEP.  
 

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 11  x proti 0  x zdržel se 1 
 

Závěr hlasování: Senátor Vršecká byla zvolena za nástěnkového designéra AS FSE 

UJEP. 
 

Ad. 4 Čerpání rozpočtu k říjnu 2015 + FRIM  

Předsedkyně Smejkalová předala slovo tajemnici Kubišové, která seznámila senátory 

s čerpáním rozpočtu k říjnu 2015. Tajemnice Kubišová uvedla, že v říjnu byla přečerpána 

alikvotní část rozpočtu za hlavní činnosti. Za měsíc listopad bude dočerpána dotace MŠMT a 

celý prosinec bude FSE UJEP čerpat z rezerv. Předsedkyně Smejkalová položila tajemnici 

Kubišové otázku, zdali v této době FSE UJEP počítá s nějakými investicemi. Tajemnice 



Kubištová odpověděla, že FSE UJEP do budoucna s žádnými investicemi nepočítá. 

Předsedkyně Ekonomické komise Fuchsová neměla k čerpání rozpočtu žádnou připomínku. 

Akademický senát vzal informace o čerpání rozpočtu k říjnu 2015 a FRIM na vědomí. 
 

Ad. 5 Projednávání Dlouhodobého záměru FSE UJEP na léta 2016-2020 a Aktualizace 

Dlouhodobého záměru FSE UJEP na rok 2016 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo děkanu Koutskému, který přednesl komentář nejprve 

k Dlouhodobému záměru FSE UJEP na léta 2016-2020. Tento dokument má rámcově 

stanovovat priority na dané období. Děkan Koutský shrnul nejdůležitější body tohoto 

dokumentu. V oblasti „Kvality“ se bude FSE UJEP i nadále snažit klást důraz na téma 

personálního zabezpečení FSE UJEP, kdy je potřeba nadále pracovat na zvyšování počtu 

docentů a profesorů. Problémem je především výchova docentů a profesorů z vlastních zdrojů 

fakulty. V oblasti „Diverzity a dostupnosti“ děkan Koutský připomněl, že FSE UJEP chce 

dlouhodobě nabídnout co nejširší spektrum studia na FSE UJEP, kdy jde především o 

akreditaci magisterského studijního programu Sociální práce a doktorského studijního 

programu, který byl již projednán Vědeckou radou UJEP. Magisterský program bude 

Vědecké radě FSE UJEP předložen v únoru 2016 a obě tyto věci budou poté zaslány 

akreditační komisi. Třetí oblast „Relevance“ zahrnuje zlepšení spolupráce s absolventy FSE 

UJEP a zlepšení pozice FSE UJEP ve veřejném prostoru. Předsedkyně Smejkalová 

poděkovala děkanu Koutskému za úvodní slovo. Následně senát přistoupil k hlasování.  
 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Dlouhodobý záměr FSE UJEP na léta 2016-2020.  

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

Závěr hlasování:   Dlouhodobý záměr FSE UJEP na léta 2016-2020 byl přijat.  

Následně děkan Koutský v krátkosti představil Aktualizaci dlouhodobého záměru FSE UJEP 

na rok 2016. Připomněl, že tento dokument zdůrazňuje priority FSE UJEP v následujícím 

roce. Stěžejním bodem tohoto dokumentu je především 25. výročí existence FSE UJEP. Při 

příležitosti tohoto výročí proběhne několik akcí a pozornost bude směřována na sezvání 

absolventů FSE UJEP na společenský večer, kde budou předána i ocenění pro významné 

osobnosti.  

Návrh: Aktualizace dlouhodobého záměru FSE UJEP na rok 2016.  

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

Závěr hlasování:   Aktualizace Dlouhodobého záměru FSE UJEP na rok 2016 byla 

přijata.  

Ad. 6 Různé 

6.1 Nové služby pro studenty FSE UJEP  

a) Tajemnice Kubišová oznámila přítomným senátorům, že od 17. 12. 2015 je v budově FSE 

UJEP nově v provozu stroj Robocopy, který složí ke kopírování a skenování dokumentů. 

Jedná se o placenou službu.  



b) Tajemnice Kubišová následně informovala i o nové wifi lavičce, která se nachází před 

Katedrou sociální práce v Kampusu. V prostoru této lavičky je možnost vysokorychlostního 

připojení k internetu.  

6.2 Adventní výzva 

Předsedkyně Smejkalová informovala senátory, že obdržela dopis obsahující Adventní výzvu 

Kolegia Paměti národa. Text prohlášení je zveřejněn na webu www.adventnivyzva.cz.   
 

6.3 Akademická obec 

Předsedkyně Smejkalová poděkovala senátorům za účast na Akademické obci FSE UJEP dne 

18. 11. 2015.  
 

6.4 Stanovení cíle AS FSE UJEP pro rok 2016 

Předsedkyně Smejkalová představila přítomným senátorům cíl AS FSE UJEP pro rok 2016, 

kterým by měla být lepší a větší prezentace AS FSE UJEP a poprosila přítomné senátory, aby 

promysleli, jak by bylo možné AS FSE UJEP více zviditelnit.  
 

6.5 Neformální setkání studentů FSE UJEP 

Senátor Kostin ze SKAS FSE UJEP informoval přítomné členy senátu o neformálním setkání 

studentů, které proběhne 22. 12. 2015. Více informací bude možné nalézt na facebookových 

stránkách.  
 

6.6 Oslovování absolventů FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová navázala na dotazy senátorky Šimsové z předcházejících zasedání 

senátu a dotázala se proděkana Kuchaře, jak probíhá spolupráce fakulty s absolventy FSE 

UJEP. Proděkan Kuchař informoval přítomné senátory o navazování kontaktů s absolventy 

FSE UJEP. Těmto absolventům bude následně rozesílán přibližně 3x do roka newsletter, který 

je bude informovat o dění na fakultě. Spolupráci na newsletteru přislíbil senátor Kostin. 

 

Na závěr zasedání AS FSE UJEP oznámila předsedkyně senátu, že jim za jejich práci v 

období od ledna do listopadu 2015 byla navržena odměna, přičemž pan děkan s návrhem 

vyjádřil souhlas.  

Předsedkyně senátu dále popřála všem senátorům hezké vánoční svátky a všechno nejlepší do 

nového roku 2016.   

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP prozatím nebyl stanoven. 

Konec jednání – 15:20. 

Zápis provedla 19. 12. 2015 Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP) 

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 

http://www.adventnivyzva.cz/

