
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 26. 4. 2017 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Monika Fantová 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

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

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Andrej Kostin 

Jan Kouba 

Noshdar Muhamed 

Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Simona Vršecká 
 

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice 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 

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D. - proděkan pro vědu a výzkum 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. Druhé volební období děkana FSE UJEP 

4. Představení kandidátů na proděkany FSE UJEP 

5. Statut FSE UJEP   

6. Kariérní řád FSE UJEP  

7. Realizace Strategického záměru FSE UJEP na rok 2017  

8. Výroční zpráva o hospodaření 



9. Rozpočet FSE UJEP na rok 2017  

10. Různé 

 

Začátek zasedání AS FSE UJEP v 13:30 hodin. 

 

Zasedání zahájila předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová, která v úvodu přivítala 

všechny senátory a členy vedení fakulty. Předsedkyně senátu dále poděkovala všem 

senátorům za potvrzení účasti na zasedání a konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 

26. 4. 2017 sešel v počtu 12 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

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 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Místopředseda AS FSE UJEP sdělil na minulém zasedání senátu (22. 2. 2017), že jsou 

studenti nedostatečně informovaní ve věci termínů a obsahu bakalářských prací (např. Návrh 

na oponenta). Informoval senátory, že tuto záležitost již řešil s vedoucí KMG a navrhl řešení v 

podobě vedení diskuze na webu katedry. Obdobné řešení využívá již Katedra sociální práce 

FSE UJEP.  
 

Ad 3) Druhé volební období děkana FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo děkanovi fakulty a požádala ho o sdělení 

základních strategických bodů ve vedení fakulty ve svém druhém funkčním období 2017 – 

2021. Děkan Jaroslav Koutský sdělil senátu, že od května 2017 začíná druhé čtyřleté volební 

děkana FSE UJEP. Během těchto let se bude snažit naplnit cíle, které jsou vytyčené 

v Dlouhodobém záměru fakulty. 
 

Ad 4) Představení kandidátů na proděkany FSE UJEP 

V souvislosti s nástupem nového funkčního období je nutné jmenovat proděkany fakulty pro 

období 2017 – 2021. Děkan fakulty nejprve vyjádřil spokojenost s prací všech proděkanů v 

minulém období. Poté krátce představil nové proděkany pro nové funkční období. V druhém 

volebním období budou do funkcí proděkanů jmenováni tito kandidáti v následujícím složení. 

 

Proděkan pro rozvoj a IT  FSE UJEP - Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., statutární zástupce fakulty 

Proděkanka pro studium FSE UJEP - Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

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

Proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP - Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

 

Na postu tajemnice FSE UJEP zůstává nadále Ing. Dagmar Kubišová. Bývalého proděkana 

pro vědu a výzkum doc. Šťastného, který se stal členem Rady pro vnitřní hodnocení UJEP, 



což je funkce neslučitelná s funkcí proděkana, vystřídá senátor Slavík. Děkan poděkoval doc. 

Šťastnému za jeho práci pro fakultu. Taktéž funkce proděkana je neslučitelná s funkcí 

senátora, proto bude k členství v senátu vyzván 1. náhradník z voleb do AS FSE UJEP, které 

proběhly v listopadu 2016.   

 

Podle aktuálního znění Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP, článek 10, odst. 2 se senát 

k záměru děkana jmenovat proděkany na nové funkční období pouze vyjadřuje, není nutné 

hlasování. Podle předsedkyně senátu má děkan výsostné právo obklopit se ve vedení 

proděkany, kterým věří a vytvořit tak funkční tým.  

 

AS FSE UJEP vzal informace o jmenování jednotlivých proděkanů do funkcí na 

vědomí.  
 

 

Ad 5) Statut FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu proděkanovi pro rozvoj a IT, který krátce představil 

dokument. K tomuto dokumentu mohli senátoři vznést připomínky, které byly vypořádány 

panem proděkanem, a některé z nich do dokumentu zakomponovány. Úprava Statutu FSE 

UJEP byla nutná kvůli novele vysokoškolského zákon a kvůli rozšíření studijních programů 

(doktorské studium, navazující studium sociální práce). Krátce k tomuto dokumentu proběhla 

diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Statut FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 6) Kariérní řád FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo děkanovi, který předložil senátu k projednání 

Kariérní řád FSE UJEP. Tento dokument řeší a upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci fakulty. Všichni zaměstnanci měli dostatek času se k tomuto dokumentu vyjádřit 

a velká část jejich připomínek byla do dokumentu zapracována. Proběhla krátká diskuze.  

 

AS FSE UJEP bere informace o Kariérním řádu FSE UJEP na vědomí.  
 

Ad 7) Realizace Strategického záměru FSE UJEP na rok 2017  

Děkan FSE UJEP představil senátu záměr fakulty na rok 2017 a vyzdvihl v plánu především 

následující tři body. 

1. FSE UJEP se potýká s vysokou mírou studijní neúspěšností, která dosahuje skoro 

50 %. Fakulta se bude snažit najít příčiny neúspěšnosti a formulovat opatření pro 

zvýšení úspěšnosti ve studiu s ohledem na předem definovaná kritéria kvality výuky a 

profil absolventa. 

2. FSE UJEP má méně studijních programů oproti ostatním fakultám. Do budoucna je 

v plánu zahájení akreditace na nové studijní programy v cizím jazyce (Podnikání a 

finance, Business a IT). 



3. Realizace pilotního výukového kurzu zaměřeného na systém SAP, příprava výuky 

zaměřené na podnikové IT. Do tohoto prozatím volitelného kurzu se budou studenti 

moci zapsat na podzim 2017. 

K tomuto dokumentu proběhla diskuze. Předsedkyně senátu sdělila, že podle jejího názoru 

porovnáním Strategie z let 2016 a 2017 v bodě 3 Internacionalizace dochází k tendenci 

fakulty prosazovat pouze jeden cizí jazyk – angličtinu. Připomenula, že zaměstnavatelé 

obzvláště v tomto regionu poptávají od absolventů výborné znalosti v jazyce anglickém a 

současně velmi dobré znalosti v jazyce německém. Požádala o možné doplnění termínu 

„vícejazyčnosti“ do dokumentu. Děkan fakulty přislíbil, že takto bude dokument upraven. 

Senát poté přistoupil k hlasování o dokumentu.  

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Realizaci Strategického záměru FSE UJEP na rok 

2017. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 8) Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2016 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo paní tajemnici Kubišové, která senátu představila 

tento dokument. Vzešlý hospodářský výsledek z minulého roku z hlavní a doplňkové činnosti 

(649,96 Kč) bude převeden do Fondu provozních prostředků FSE UJEP, což senát schválil na 

svém minulém zasedání. Členka Ekonomické komise AS FSE UJEP senátorka Fuchsová se 

vyjádřila, že hospodaření fakulty za minulý rok bylo velmi dobré. Krátce proběhla diskuze, a 

poté senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 9) Rozpočet FSE UJEP na rok 2017 

Paní tajemnice představila senátu rozpočet FSE UJEP na rok 2017. Rozpočet byl sestaven 

jako vyrovnaný a v tomto ohledu by neměl do budoucna nastat žádný problém. Krátce 

proběhla diskuze. Senátorka Reissová se pozastavovala nad výší rozpočtu rektorátu a zeptala 

se, zda by nás mohl rektorát informovat o položkách svého rozpočtu. Senát proto žádá 

prostřednictvím senátora Kostina zástupce fakulty v AS UJEP (dr. Siviček, dr. Hlaváček, dr. 

Šimsová), zda by nevznesli návrh na poskytnutí těchto informací. Poté senát přistoupil k 

hlasování o dokumentu. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Rozpočet FSE UJEP na rok 2017.  

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 10) Různé 



Ad 10.1) Senátoři ze SKAS FSE UJEP se dotazovali na to, zda senátor Razumov je stále 

členem senátu. Předsedkyně AS FSE UJEP sdělila, že uvedený senátor jí potvrdil, že je stále 

studentem fakulty, tudíž i senátorem. Tuto skutečnost potvrdilo i studijní oddělení fakulty.  

 

Ad 10.2) Tajemnice FSE UJEP sdělila senátu, že fakulta dostane, v rámci schváleného 

projektu, finanční prostředky na opravy suterénních prostor, horního patra včetně VŠ klubu a 

opravu některých dalších učeben v hlavní budově FSE a VIKS Kampus. 
 

 

Na závěr poděkovala předsedkyně AS FSE UJEP všem přítomným za jejich účast na 

zasedání. Další zasedání senátu se bude konat v červnu, termín bude stanoven dodatečně.   

 
 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 15:10 hodin ukončeno.  
 

 

 

Zápis provedla dne 26. 4. 2017:  Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

 

 


