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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 11. 5. 2016 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP  

 
 

Přítomní senátoři:        Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová 

Ing. Petr Kačírek 

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

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  
 

       Studentská komora AS FSE UJEP 

Theodor Cigánek  

Bc. Lucie Horáčková 

Viet Anh Chu 

Andrej Kostin 

Simona Vršecká  
 

 

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

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

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

 

Omluvení senátoři:         doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D.  

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 

 

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

          Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice 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. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2015 

4. Vyhlášení voleb děkana FSE UJEP na další funkční období 

5. Různé  
 

Začátek jednání:14:00 hod. 



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

senátory avšechny členy vedení fakulty. Posléze předsedkyně senátu konstatovala, že se senát 

na svém jednání dne 11. 5. 2016 sešel v počtu 9senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání. Vzhledem k tomu, že k 

programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, senát 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 AS FSE UJEP byl schválen. 
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 

Ad 2.1) Sjednocení AMISu a Moodlu 

Senátor Viet Anh Chu se na zasedání AS FSE UJEP ze dne 20. 4. 2016 dotázal na propojení 

serverů AMIS a Moodle. Pan proděkan Ondřej Mocna základě tohoto dotazu vytvořil na 

webových stránkách fakulty přehledné tabulky, které studentům umožní rychlejší a snazší 

přístup ke studijním materiálům, které jim vyučující poskytují. Více viz: Web FSE/Pro 

studenty/Informace o studiu/Návody. 

 

Ad 2.2) Mobilní verze BADIS 

Předsedkyně senátu se zeptala, zda již lze využívat systému BADIS i prostřednictvím 

mobilních telefonů. Tuto otázku na posledním AS FSE UJEP položil senátor Kostin, který 

nyní uvedl, že již tato mobilní verze systému BADIS funguje.  
 

Ad3) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2015 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo panu proděkanovi Ondřeji Mocovi, který uvedl, že 

připomínky senátorů vznešené k tomuto dokumentu byly do zprávy zapracovány. Výroční 

zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2015 je tudíž připravená ke schválení. Krátce proběhla 

k dané zprávě diskuze a poté senát přistoupil k hlasování. 

Návrh:AS FSE UJEP schvaluje  výroční zprávou o činnosti FSE UJEP za rok 2015. 

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

Závěr hlasování: Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2015 byla schválena.  
 

 

 

Ad 4)Vyhlášení volby děkana FSE UJEP na další funkční období 

Podkladový materiál pro vyhlášení volby kandidáta na děkana FSE UJEP na další funkční 

období, tj. od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2021 připravil pro senátory člen AKAS FSE UJEP senátor 

Kačírek. V tomto materiálu jsou uvedené konečné termíny a pokyny pro přípravu volby. 

K tématu proběhla diskuze.Řešilo se především, jak je to s povinností AS FSE UJEP zveřejnit 

vyhlášení volby děkana. Po vyjasnění všech nejasností a připomínek přistoupil senát 

k hlasování. 



Ad 4.1) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem 
 

Návrh:AS FSE UJEPpodle § 27 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách vyhlašuje volbu 

kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP. Zároveň podle přílohy č. 2, čl. 1 odst. 2 

Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP vyhlašuje pokyny a termíny pro přípravu volby, 

které jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl jednohlasně schválen.  
 

Ad) 4.2 Volba členů volební komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 
 

Návrh:AS FSE UJEP podle přílohy č. 2 čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 

jmenuje volební komisi v následujícím složení:  
  

Andrej Kostin (senátor SKAS FSE UJEP) 

RNDr. Václav Novák, Ph. D. (senátor AKAS FSE UJEP) 

RNDr. Jana Šimsová, Ph. D. (senátorka AKAS FSE UJEP) 

Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 
 

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 1 

Závěr hlasování:Návrh byl schválen. 

 

Ad 5)Různé 

Ad 5.1) Inovace nástěnky senátua výzva ke zviditelnění činnosti AS FSE UJEP 
 

Předsedkyně senátu poděkovala senátorce Vršecké za velmi pěknou úpravu nástěnky senátu. 

A současně vyzvala především senátory ze SKAS FSE UJEP k účasti na zviditelnění činnosti 

AS FSE UJEP. Krátce na toto téma proběhla diskuze s několika nápady, které přednesl 

senátor Kostin; např. v oblasti marketingu fakulty. Senátoři se tomuto tématu budou dále 

věnovat. 
 

 

Ad 5. 2) Přednáška pro 1. ročníky 

Senátoři se domluvili na tom, že připraví pro nadcházející 1. ročníky studentů fakulty 

informativní přednášku, kterou povedou a zorganizují senátoři ze SKAS FSE UJEP.  
 

Ad 5. 3) Bakalářské praktikum 

Senátor Kostin se vyjádřil k probíhajícímu bakalářskému praktiku. Vznesl připomínky 

ohledně různého hodnocení obhajob jednotlivých projektů studentů a sdělil i další 

nepřesnosti. Na toto téma proběhla diskuze.Všichni senátoři se dohodli na tom, že nejlepší 

bude, když zástupci studentů v senátu sepíší připomínky i od ostatních studentů a vše bude 

projednáváno s odpovědnými osobami na řádném, příp. mimořádném zasedání AS FSE UJEP 

v červnu.  
 

Zasedání bylo v 15 hod. ukončeno. Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast. 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP bude dodatečně stanoven. 
 
 

Zápis provedladne 11. 5. 2016: Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a schválila:PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 



HARMONOGRAM VOLBY KANDIDÁTA  

NA DĚKANA FSE UJEP PRO DALŠÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 

AS FSE UJEP podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách na svém 

zasedání dne 11. 5. 2016 vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP. 

AS FSE UJEP podle přílohy č. 2 čl. 1 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE 

UJEP vyhlašuje následující pokyny a termíny pro přípravu volby: 

Návrhy kandidátů na funkci děkana mohou podat členové Akademické obce FSE 

UJEP a Vědecká rada FSE UJEP. 

Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně volební komisi. Návrhy musí 

obsahovat: 

 jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta; 

 souhlas navrženého s kandidaturou; 

 jméno a podpis navrhovatele; 

 profesní životopis kandidáta; 

 lustrační osvědčení (podle zvláštního právního předpisu); 

 kontaktní údaje na kandidáta a navrhovatele (telefonní číslo a e-mailovou adresu). 

Termíny pro přípravu volby: 

 24. 10. 2016 Termín pro odevzdání návrhů na kandidáty členům volební komise. 

 26. 10. 2016 Termín pro odevzdání kandidátní listiny volební komisí předsedkyni AS 

FSE UJEP. 

 9. 11. 2016 Shromáždění Akademické obce FSE UJEP k volbě kandidáta na děkana. 

 16. 11. 2016 Volba kandidáta na děkana. 

AS FSE UJEP podle přílohy č. 2 čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP jmenuje 

volební komisi ve složení: 

Andrej Kostin 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Simona Vršecká 

 

  


