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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 16. 11. 2016 od 14:00 v MO 307 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. - přítomen od 14:13 hod. 

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  
 

Theodor Cigánek 

Viet Anh Chu - přítomen od 14:13 hod. 

Andrej Kostin 

Vasily Razumov  

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 

Simona Vršecká 
 

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

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

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP  

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

a další členové akademické obce – viz prezenční listina 
 

 

 

Omluvení hosté:  doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. – proděkan pro vědu 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. Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2017/2018 

4. Volba kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP na období 2017-2021 

5. Různé - Volby do AS FSE UJEP a volby do AS UJEP 

Začátek jednání: 14:00 hod. 
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Předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu 

přivítala všechny senátory, členy vedení fakulty a hosty. Sdělila, že se jedná o poslední 

zasedání AS FSE UJEP v tomto jeho funkčním období. Následně konstatovala, že se senát na 

svém jednání dne 16. 11. 2016 sešel v počtu 11 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání AS FSE UJEP  
 

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

programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, senát přistoupil k hlasování o 

předloženém programu zasedání.   

 

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 AS FSE UJEP byl schválen. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 

Na minulém zasedání AS FSE UJEP dne 19. 10. 2016 bylo navrženo, aby senátor Kostin 

připravil k diskutovanému procesu schvalování projektů BP souhrn nejzávažnějších 

připomínek studentů k tomuto procesu a následně, že se kvůli této záležitosti setká s děkanem 

fakulty. Tento úkol byl splněn. Předsedkyně senátu sdělila všem přítomným, že jednání 

senátora Kostina s panem děkanem bylo realizováno a taktéž, že senátor Kostin, jakožto 

zástupce studentů, předložil panu děkanovi písemně souhrn připomínek studentů k obhajobám 

BP.  
 

Ad 3) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2017/2018 
 

Proděkanka Kateřina Felixová informovala přítomné senátory o Vyhlášce děkana 

o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 

2017/2018. Zdůraznila, že oproti loňskému roku došlo v tomto dokumentu jen k nepatrným 

změnám. Kromě aktualizace všech údajů zmínila taktéž nově stanovenou výši poplatku, která 

pro akademický rok 2017/2018 bude činit 500 Kč. V dokumentu nově přibyly podmínky pro 

navazující magisterské studium oboru Řízení v sociální práci. Poslední viditelnější úpravou 

byl změna názvu, a to kvůli rozlišení podmínek přijímacího řízení zvlášť pro bakalářské a 

navazující magisterské studium a zvlášť pro doktorské studium. K výše uvedenému návrhu 

nebyla vznesena žádná připomínka, a proto se přistoupilo k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Vyhlášku děkana o přijímacím řízení na bakalářské a 

navazující magisterské studium na akademický rok 2017/2018. 
 

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

Závěr hlasování: AS FSE UJEP návrh přijal.  
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Ad 4) Volba kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP na období 2017-2021  
 

Předsedkyně AS FSE UJEP připomněla, že se dne 9. 11. 2016 konalo Shromáždění 

Akademické obce FSE UJEP, na kterém prezentoval kandidát na jmenování děkanem fakulty, 

dr. Jaroslav Koutský svůj volební program, plány a strategie pro fakultu na následující 

období. Předsedkyně senátu poté předala slovo členům volební komise pro volbu děkana. 

Slova se ujala předsedkyně volební komise senátorka Šimsová, která popsala průběh a 

organizační náležitosti volby. Po provedení kontroly volební urny se přešlo ve 14.15 hod. k 

samotné volbě. Po odhlasování všech senátorů, byly spočítány všechny hlasovací lístky. 

Závěrečný výsledek volby sdělil senátor Novák. Hlasovalo 13 přítomných senátorů, v urně 

bylo 13 platných hlasovacích lístků a všechny pro jediného navrženého kandidáta děkana 

Jaroslava Koutského.  
 

Závěr hlasování: 
 

Akademický senát FSE UJEP zvolil kandidáta na děkana FSE UJEP na období 2017-

2021 RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D.  

 

Pan děkan poté poděkoval senátorům za zvolení a pochválil senátory za kvalitně odvedenou 

práci během celého tříletého funkčního období senátu. 
 

Volební komise následně zpracovala v souladu s Přílohou č. 2, čl. 9. odst. 3 Volebního a 

jednacího řádu AS FSE UJEP Protokol o průběhu volby kandidáta na jmenování děkanem 

FSE UJEP, který je přílohou tohoto zápisu. Protokol podepsaný všemi členy komise bude 

společně se zápisem ze senátu zveřejněn na nástěnce senátu a poté předložen k archivaci.  
 

 

Ad 5) Různé 
 

Ad 5. 1) Volby do AS FSE UJEP a volby do AS UJEP 
 

Předsedkyně senátu informovala senátory o volbách do obou komor Akademického senátu 

FSE UJEP a Akademického senátu UJEP. Veškeré informace o těchto volbách jsou uvedené 

na webu fakulty. Zájemci o členství v senátu mohou do 22. 11. 2016 do 12 hod. odevzdat své 

vyplněné kandidátní lístky buď přímo osobně předsedkyni volební komise, dr. Aleně 

Zábranské, nebo je mohou vhodit do schránky AS FSE UJEP (1. patro, pod nástěnkou 

senátu). Volby do AS FSE UJEP a do AS UJEP se budou konat ve středu 30. 11. 2016 v době 

od 9 do 15 hod. v hlavní budově fakulty. 

 

Ad 5. 2) Poděkování 
 

Předsedkyně senátu poděkovala všem současným i minulým senátorům za spolupráci a 

aktivitu během funkčního období senátu. Poděkovala taktéž panu děkanovi a všem členům 

vedení fakulty za korektní komunikaci. Na závěr všem přítomným poděkovala za jejich účast.  
  

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 14:30 hod. ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 16. 11. 2016:  Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a schválila:   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., předsedkyně AS FSE UJEP 
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Zápis z voleb kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 

konaných dne 16. listopadu 2016 

 
Volba kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP (dále jen volba děkana) byla vyhlášena 

11. května 2016. Termín pro podávání návrhů kandidátů trval od 10. října 2016 do 24. října 

2016 do 14:00 hodin. Volební komise ve složení: RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. (předsedkyně), 

RNDr. Václav Novák, Ph.D., Simona Vršecká, Andrej Kostin, ověřila 13 doručených návrhů 

na jednoho kandidáta na děkana a jednomyslně se shodla na jejich platnosti. Jediným 

kandidátem na jmenování děkanem FSE UJEP byl RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (dále jen 

navržený kandidát). 

 

Dne 16. listopadu 2016 proběhla volba děkana. Volby děkana se zúčastnilo všech 13 členů 

Akademického senátu FSE UJEP. Volby byly zahájeny ve 14:15 hod. a skončily v 14:25 hod. 

 

V prvním skrutiniu bylo odevzdáno 13 platných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta 

hlasovalo 13 osob, proti navrženému kandidátovi nehlasoval nikdo. Z prvního skrutinia vzešel 

jako kandidát na jmenování děkanem FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., který získal 

nadpoloviční většinu všech hlasů. 

 

Členové volební komise AS FSE UJEP 

 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

 

Simona Vršecká 

 

Andrej Kostin 

 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2016 

 

         RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  


