
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 17. 2. 2016 od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP  

 

 

Přítomní senátoři:       Akademická komora AS FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D 

Ing. Petr Kačírek 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. –předsedkyně AS FSE UJEP 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  

 

Studentská komora AS FSE UJEP 

Bc. Lucie Horáčková 

Viet Anh Chu 

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 

Simona Vršecká  

 

Hosté:            RNDr. Jaroslav Koutský, Ph. D. – děkan FSE UJEP 

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

Radek Šimanovský – student FSE UJEP 

 

Z jednání omluveni: Ing. Eva Fuchsová – členka AKAS FSE UJEP 

 

Neomluvení senátoři:      Andrej Kostin, Tomáš Nejedlý (oba SKAS 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. Organizační řád FSE UJEP 

4. Různé 
 

Začátek jednání 14:15 



Předsedkyně Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu přivítala všechny 

senátory a členy vedení fakulty. Představila dva nové členy senátu. Místo po Mgr. Michelové 

z AKAS FSE UJEP obsadil Ing. Petr Kačírek (náhradník v pořadí z voleb do AS FSE UJEP z 

listopadu 2013) a za P. Votrubovou se nově senátorkou za SKAS FSE UJEP stala Bc. Lucie 

Horáčková, 1. náhradnice z doplňovacích voleb do SKAS FSE UJEP z října 2015. 

Předsedkyně senátu přivítala nové členy a zároveň konstatovala, že se senát na svém jednání 

dne 17. 2. 2016 sešel v počtu 10 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad. 1. 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. 2. kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.1 Propagace senátu – Newsletter Akademického senátu FSE UJEP 

Na prosincovém zasedání AS FSE UJEP byl stanoven cíl akademického senátu pro rok 2016, 

kterým je větší propagace a prezentace senátu mezi členy Akademické obce FSE UJEP. 

Senátor Viet Anh Chu se tohoto úkolu aktivně ujal a představil graficky zpracovanou podobu 

newslettru, který bude informovat o dění na AS FSE příp. i na AS UJEP. Zároveň zdůraznil, 

že se jedná zatím o pracovní verzi a vybídl členy senátu k připomínkování níže uvedené 

pracovní verze, a to do 31. března 2016 na jeho mail: vietanh.chu92@gmail.com. 
 

Newsletter – pracovní verze, autor: Viet Anh Chu 

 

mailto:vietanh.chu92@gmail.com


2.2 Demo verze zkušebních testů 

Místopředseda AS FSE UJEP Daniel Valuška vznesl dotaz na proděkanku pro studium, 

Kateřinu Felixovou, ohledně demo verze zkušebních testů na SBZ (dále jen testy). Paní 

proděkanka odpověděla, že testy jsou již ve fázi posledních úprav. Konečná forma testů bude 

mít 10 otázek, tučně se zvýrazní správné odpovědi a budou veřejně k dispozici do tří týdnů od 

tohoto zasedání. Současně dodala, že tyto otázky se již neobjeví ve zkušebním testu.  

 

3. Organizační řád FSE UJEP 
 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkanovi pro rozvoj a informatizaci, aby představil 

předložený návrh změny Organizačního řádu FSE UJEP. Pan proděkan prezentoval změny 

oproti dosavadnímu Organizačnímu řádu FSE UJEP, některé z nich souvisejí např. se 

vznikem nových útvarů na rektorátu UJEP. Byly změněny názvy útvarů prorektorů; tato 

změna se promítne i do organizačního schématu naší fakulty. Po proběhlé diskuzi vzal AS 

FSE UJEP veškeré změny v Organizačním řádu FSE UJEP na vědomí. 

 
 

4. Různé 
 

4. 1. Poděkování za senátní webové stránky 

Předsedkyně Smejkalová poděkovala proděkanovi pro rozvoj a informatizaci Ondřeji Mocovi, 

a dále senátnímu webmasterovi R. Loderovi, za práci na senátním webu a za vytvoření 

přehledných senátních webových stránek. V kontextu snahy o větší prezentaci senátu a 

zviditelnění v rámci Akademické obce FSE UJEP dále vyzvala senátory k zasílání svých 

portrétových fotografií, které budou umístěny na senátní stránku. Fotky prosím zasílejte na 

adresu radovan.loder@ujep.cz. 
 

 

4.2 Zapisování studentů do STAGu 

Předsedkyně senátu na žádost Mgr. Karla Šemíka (odborný asistent, Katedra práva a 

politologie, FSE) apelovala na senátory (především ze SKAS FSE UJEP), aby sdělovali dále 

všem studentům fakulty, že je nutné se řádně zapisovat na veškeré zápočty a zkoušky do 

STAGu, neboť se v poslední době množily případy, kdy studenti chodili na termín bez 

přechozího přihlášení, čímž vznikaly administrativní problémy. Na Kolegiu děkana FSE 

UJEP dne 10. 2. 2016 byl tento problém také otevřen a bylo jednoznačně sděleno, že 

studentům nebude povolován dodatečný zápis zápočtu či zkoušky do STAGu.  

 

4.3 Mimořádná stipendia 

Předsedkyně Smejkalová navrhla studentským senátorům v prosinci 2015 mimořádnou 

odměnu za práci pro AS FSE UJEP, avšak studenti dosud žádnou odměnu neobdrželi. 

Požádala proto o vysvětlení proděkanku pro studium, Kateřinu Felixovou. Paní proděkanka se 

studentům omluvila a sdělila, že se jedná o nařízení z rektorátu. Veškerá stipendia musí být 

schválena Stipendijní komisí FSE UJEP, která zasedá jedenkrát až dvakrát za semestr. Ujistila 

všechny studentské senátory, že svou odměnu obdrží. Předsedkyně senátu zašle co nejdříve 

proděkance Felixové nový návrh na odměnu studentským senátorům, který bude zohledňovat 

období od ledna 2015 do února 2016.  
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4. 4. Výzva k účasti na vzdělávacím programu Erasmus 

Proděkan pro vnější vztahy, Pavel Kuchař vyzval přítomné senátory, aby šířili mezi studenty 

informaci, že se příští týden bude konat výběrové řízení na obsazení volných míst na výjezdy 

v rámci programu Erasmus. Je velmi důležité, aby se studenti v hojné míře tohoto programu 

účastnili.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 15:00 hod. ukončeno. Předsedkyně poděkovala všem 

přítomným za jejich účast a stanovila termín dalšího zasedání AS FSE UJEP.  

 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na středu 16. 3. 2016 od 14:15 hod. 

vmístnosti MO 409. 

 

 

Zápis provedl dne 17. 2. 2016 Daniel Valuška (místopředseda AS FSE UJEP) 

 

 

Zápis ověřila a schválila: 

 

 

               ……………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

     předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Zápis z per rollam hlasování O zřízení a zrušení fakultních pracovišť 

 

 

 



Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP 

Zápis z hlasování per rollam O zřízení a zrušení fakultních pracovišť,  

podle §27 Vysokoškolského zákona 

 

 

Hlasování probíhalo v době od 22. 2. 2016, od 23 hod. do 26. 2. 2016, do 20 hod. 

 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím usnesení: 

"AS FSE UJEP schvaluje zřízení fakultního pracoviště Centrum výzkumu FSE UJEP a 

zrušení fakultního pracoviště Centrum jazykových zkoušek". 

 

 

Dle Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP bylo nutné, aby hlas každého ze senátorů byl 

odeslán na e-mailové adresy všech členů AS FSE UJEP, přičemž senátoři hlasování vyjádřili 

ve tvaru: S NÁVRHEM SOUHLASÍM - S NÁVRHEM NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE 

HLASOVÁNÍ. 

 

Podle VJŘ AS FSE UJEP je usnesení per rollam přijato tehdy, pokud se pro návrh vysloví 

alespoň nadpoloviční většina všech členů AS FSE UJEP.  

 

 

Výsledky hlasování: 

 

Hlasování se zúčastnilo v daném termínu 11 senátorů ze 13, z toho 11 senátorům s uvedeným 

usnesením vyjádřilo souhlas, 0 senátorů s návrhem nesouhlasilo, 0 senátorů se zdrželo 

hlasování.  

 

Výše uvedené usnesení bylo přijato. 

 

 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 


