
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 

27. 6. 2016 od 12:00 v MO 409 na FSE UJEP 

 Přítomní senátoři:  Akademická komora AS FSE UJEP  
 

Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička 

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  
 

Viet Anh Chu  

Andrej Kostin 

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 

 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP  

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

Ing. Michaela Jánská, PhD. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

Mgr. Jaroslav Izavčuk 

Bc. Tereza Váňová  
 

 

Omluvení senátoři:  Theodor Cigánek 

Simona Vršecká  

    
 

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

Neomluvení senátoři:  Vasily Razumov (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. Podmínky mimořádného přijímacího řízení 

4. Podněty SKAS FSE UJEP k procesu schvalování projektů BP 

5. Přehled čerpání rozpočtu FSE UJEP za období do 5/2016 

6. Hlasování per rollam o nových členech do Disc.komise FSE UJEP - výsledek  

7. Příprava přednášky organizované SKAS FSE UJEP pro 1. ročníky 

8. Výzva olomouckého AS  

9. Různé 

 

Začátek jednání: 12:00 hod. 

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

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

na svém jednání dne 27. 6. 2016 sešel v počtu 10 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 

Sdělila, že novým senátorem za SKAS FSE UJEP se stává Vasily Razumov. Dále 

předsedkyně informovala o tom, že fakulta je v AS UJEP z hlediska pedagogů i studentů 

zastoupena v plném počtu.  

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 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Program zasedání AS FSE UJEP byl schválen 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Na minulém zasedání přednesl senátor Andrej Kostin několik svých nápadů, jak více 

zviditelnit FSE UJEP a na tomto zasedání vystoupil již s utříděnou myšlenkou, která zahrnuje 

vytvoření volitelného předmětu v oblasti marketingu fakulty. Dle senátora Kostina by měl být 

volitelný předmět koncipován tak, aby studenti vytvořili jednotnou prezentaci v Powerpointu 

a spolu se zástupci fakulty by navštěvovali své „mateřské“ střední školy, na kterých by 

prezentovali FSE UJEP, a tím by mohli přilákat další studenty na půdu naší fakulty. 

Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová oslovila přísedícího hosta dr. Michaelu Jánskou, 

jako odborníka přes marketing a komunikaci, zda by byla ochotna vést tento kurz. Michaela 

Jánská sice o tomto návrhu neměla dosud žádné informace a slyšela jej poprvé, nicméně 

návrh se jí líbil a přislíbila, že se s Andrejem Kostinem setká a vyřeší nezbytné náležitosti. 

Slovo si vzala také proděkanka pro studium Kateřina Felixová, která vyjádřila souhlas s touto 

myšlenkou a poprosila výše jmenované o to, aby sylabus předmětu předložili co nejdříve. 

Přítomní se shodli, že do 14 dnů potřebné náležitosti předloží. 

 

Ad 3) Podmínky mimořádného přijímacího řízení  

Děkan fakulty Jaroslav Koutský společně s proděkankou pro studium Kateřinou Felixovou 

informovali o tom, že byl úspěšně akreditován navazující magisterský studijní obor Řízení v 



sociální práci. Zároveň bylo sděleno, že přijímací řízení na tento obor s kapacitou 30 studentů 

proběhne ještě v tomto akademickém roce, koncem srpna. Dále děkan fakulty dodal, že se 

FSE UJEP podařilo získat akreditaci pro doktorandské studium, což je bezpochyby velký 

úspěch fakulty.  

Senátoři poté přistoupili k hlasování o podmínkách mimořádného přijímacího řízení. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Podmínky mimořádného přijímacího řízení pro akademický 

rok 2016/17 pro studijní program Sociální politika a sociální práce na navazující 

magisterský studijní obor Řízení v sociální práci.   

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

  

Ad 4) Podněty SKAS FSE UJEP k procesu schvalování projektů BP 

Na květnovém zasedání AS FSE UJEP se vyjádřil senátor Kostin k probíhajícímu 

bakalářskému praktiku a vznesl tehdy připomínky k různému hodnocení obhajob jednotlivých 

projektů studentů. Senátoři se dohodli na tom, že se touto problematikou budou na nejbližším 

zasedání AS FSE UJEP zabývat. Senátor Kostin tedy informoval nyní senátory, že se 

mimořádně setkal se studenty 2. ročníků a předložil senátu souborné připomínky k obhajobám 

projektů, na kterých se shodli všichni studenti na daném jednání. Senátor Kostin referoval o 

následujících připomínkách k procesu schvalování projektů BP: Nejednotnost zadávání BP, 

různá hodnocení jednotlivých komisí, problém s výsledky, kdy v některých případech nebylo 

studentům vysvětleno, kde ve vypracování pochybili, veliká časová náročnost, nedostupnost 

na konzultačních hodinách a nerespektování názoru vedoucích, kteří práce vedli.  
 

Vedoucí Katedry managementu, senátorka Alice Reissová konstatovala, že se již před více 

než měsícem setkala se senátorem Andrejem Kostinem, který jí tlumočil připomínky studentů 

k procesu obhajování návrhů BP. Přímo na zasedání AS FSE UJEP pak senátorka Reissová na 

jednotlivé připomínky reagovala. Jedna z připomínek se týkala hodnocení, které studenti 

vnímají jako sporné a nedostatečně zdůvodněné. Senátorka Reissová proto navrhla, že v 

dalším období bude hodnocení v písemné podobě, ale je pak potřeba počítat s tím, že předání 

výsledků studentům bude trvat podstatně delší dobu (současné zpracování výsledků trvalo cca 

půl hodiny na jednu skupinu). V závěru požádala přítomné studenty, aby navrhli, co by mohlo 

motivovat studenty k tomu, aby na svých projektech začali pracovat dřív, než mezi prvním a 

druhým termínem obhajob, protože chápe, že tato situace je pak pro studenty stresující. 
 

Slovo si vzal také děkan fakulty Jaroslav Koutský, který sdělil, že uvedený problém se týká 

pouze oboru Ekonomika a management, a to jak bakalářského, tak magisterského studia. 

Děkan fakulty sdělil, že připomínky studentů k tomuto problému jsou závažné a není možné 

je bagatelizovat. Dále dodal, že bývá pro studenty velmi demotivující, pokud studenti předmět 

nesplní a musí si tak o rok prodloužit své studium. Děkan Jaroslav Koutský sdělil, že se tato 

problematika stane předmětem dalšího jednání, které proběhne na přelomu září/října 2016 a 

ke kterému připraví senátor Kostin souhrn nejzávažnějších připomínek studentů k procesu 

schvalování projektů BP. Na závěr obsáhlé diskuze zdůraznila proděkanka pro studium 

Kateřina Felixová výzvu studentům, aby se v případě jakéhokoliv pochybení z řad 

akademických pracovníků obraceli vždy na ni.  

 



Ad 5) Přehled čerpání rozpočtu FSE UJEP za období do 5/2016 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo tajemnici FSE UJEP Dagmar Kubišové, která 

senátorům představila čerpání rozpočtu za období od ledna do května 2016, přičemž 

zdůraznila, že čerpání probíhá podle schváleného rozpočtu. Senát vzal informaci o čerpání 

rozpočtu na vědomí. 
 

 

Ad 6) Hlasování per rollam o nových členech do Disciplinární komise FSE UJEP - 

výsledek hlasování 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o výsledcích per rollam hlasování o nových 

členech do Disciplinární komise FSE UJEP. Protokol o výsledku hlasování je součástí tohoto 

zápisu.   

 

Ad 7) Příprava přednášky organizované SKAS FSE UJEP pro 1. ročníky  

Předsedkyně AS FSE UJEP sdělila, že informační přednáška pro budoucí 1. ročníky, kterou 

organizuje Studentská komora Akademického senátu FSE UJEP, se uskuteční ve středu 5. 10. 

2016 od 12 hod. v přednáškové místnosti VIKS. 

 

Ad 8) Výzva olomouckého AS 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o otevřeném dopisu, který přišel od 

místopředsedy AS LF UP v Olomouci. Tamější AS vyzývá akademické senáty v ČR k diskuzi 

o důstojném připomenutí 17. listopadu a zdůraznění významu osobnosti Jana Opletala. 

Akademický senát FSE UJEP se shodl na tom, že je nesporně velmi důležité vždy připomínat 

17. listopad důstojným způsobem. Případné další kroky k připomenutí osobnosti Jana 

Opletala v roce 2019 budou v kompetenci nového složení AS FSE UJEP v dalším funkčním 

období.  

 

Ad 9) Různé 

V bodě Různé informoval senátory děkan Jaroslav Koutský o možnosti předfinancování 

projektu Central Europe, jejímž hlavním řešitelem je doc. Slavíková z KRRVS. Senát tuto 

informaci vzal na vědomí. 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:45 hod. Předsedkyně AS FSE UJEP poděkovala 

všem přítomným za jejich účast a popřála jim krásné prožití léta. Další zasedání AS FSE 

UJEP se uskuteční v novém akademickém roce, termín bude ještě upřesněn.  

 

Zápis provedl dne 28. 6. 2016:             Daniel Valuška (místopředseda AS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a schválila:    PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

          předsedkyně AS FSE UJEP   



 

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP 

 

Protokol o per rollam hlasování o nových členech  

do Disciplinární komise FSE UJEP 

 

 

Důvodem pro hlasování o nových členech do Disciplinární komise FSE UJEP byl neúplný 

počet členů komise, neboť dva její členové z řad studentů úspěšně ukončili svá studia na 

fakultě a bylo tudíž nutné obnovit složení této komise. Návrh na doplnění členů do 

Disciplinární komise FSE UJEP podal senátu děkan FSE UJEP.   
 

Hlasování probíhalo v době od 20. 5. 2016 od 18:20 hod. do 27. 5. 2016 do 20 hod. 

Po vyjádření všech senátorů bylo hlasování ukončeno 23. 5. 2016.    

 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím usnesení: 

"AS FSE UJEP schvaluje nové členy do Disciplinární komise FSE UJEP, a to studentky 

1. ročníku oboru Ekonomika a management - Adélu Stránskou a Kláru Wipplerovou".  

 

 

 

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 13 senátorů, přičemž všichni senátoři vyjádřili 

souhlas s uvedeným usnesením (nesouhlasilo 0 senátorů, zdrželo se hlasování 0 senátorů).   

 

Výše uvedené usnesení bylo přijato. 

 

 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 



 

Protokol o hlasování per rollam AS FSE UJEP  

 

O schvalování zápisu z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 27. 6. 2016 
 

 

 

Odůvodnění hlasování:  

Do stanoveného termínu připomínkování zápisu AS FSE UJEP se s faktickými připomínkami 

k bodu č. 4 v zápisu přihlásili tři senátoři, proto byla tato část zápisu upravena a předložena 

všem senátorům ke schvalování formou hlasování per rollam. 

 

 

Hlasování proběhlo v době od 12. 7. 2016 do 30. 8. 2016 (do 20 hod.). 

  

Po vyjádření všech senátorů bylo hlasování ukončeno dne 29. 8. 2016.    
 

 

 

 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím návrhu usnesení: 

AS FSE UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 27. 6. 2016. 

 

    
 

 

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 všech 13 senátorů, přičemž všichni se vyjádřili PRO 

návrh.   

 

Výše uvedené usnesení bylo přijato; zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 27. 6. 

2016 byl všemi senátory schválen. 

 
 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 



       předsedkyně AS FSE UJEP 


