
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 25. 10. 2017 od 13:40 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

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

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Andrej Kostin 

Noshdar Muhamed 

Miloslav Ouška 

Bc. Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Bc. Simona Vršecká 
 

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP  

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

 

Omluvení senátoři: Ing. Eva Fuchsová (AKAS FSE UJEP) 

Ing. Miroslav Kopáček (AKAS FSE UJEP) 

Jan Kouba (SKAS FSE UJEP) 

   Ing. Petra Olšová, Ph.D. (AKAS FSE UJEP) 
 

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

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

   Ing. Jan Slavík, Ph. D. - proděkan pro vědu a výzkum 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. Vnitřní předpisy FSE UJEP  

4. Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019 

5. Delegáti do Sněmu RVŠ za součásti UJEP pro období 2018 - 2020 

6. Rozšíření Vědecké rady FSE UJEP 

7. Různé 



Začátek zasedání AS FSE UJEP v 13:40 hodin. 

 

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

všechny senátory a členy vedení fakulty. Předsedkyně senátu dále omluvila nepřítomné 

senátory a konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 25. 10. 2017 sešel v počtu 8 

(posléze 9) senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP 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 8; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Senát na dubnovém zasedání požádal senátora Kostina jakožto zástupce fakulty v AS UJEP, 

zda by nevznesl návrh na poskytnutí informací ohledně rozpočtu rektorátu. Vzhledem k tomu, 

že senátor na následujícím zasedání senátu v červnu nebyl přítomen, zaslala předsedkyně AS 

FSE UJEP mail fakultním zástupcům v AS UJEP a požádala je o poskytnutí těchto informací. 

Mail byl zaslán. Úkol však vyřešen nebyl a nadále trvá. 
 

Ad 3) Vnitřní předpisy FSE UJEP (Statut FSE UJEP, Disciplinární řád FSE UJEP, 

Volební řád AS FSE UJEP) 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo proděkanovi fakulty pro rozvoj a IT Ondřeji 

Mocovi, který krátce představil jednotlivé vnitřní předpisy FSE UJEP. Sdělil, že dokumenty 

jsou po kontrole ze strany právního oddělení UJEP, což zajištuje jejich právní relevanci, a 

prošly též kontrolou ze strany prorektorky Chvátalové, což zajišťuje jejich „aplikační“ 

správnost.  

 

Statut FSE UJEP 

Proděkan pro rozvoj a IT Ondřej Moc sdělil, že Statut FSE UJEP byl navíc upraven dle 

připomínek Legislativní komise AS UJEP. Krátce k tomuto dokumentu proběhla diskuze, a 

poté senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Statut FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Disciplinární řád FSE UJEP 

Proděkan fakulty pro rozvoj a IT Ondřej Moc dále senátu představil Disciplinární řád FSE 

UJEP. Tento dokument byl změněn na základě změny vysokoškolského zákona. Disciplinární 

řád FSE UJEP vychází z univerzitního Disciplinárního řádu a v mnoha ohledech na něj 



navazuje. Dokument prošel kontrolou ze strany právního oddělení UJEP. Krátce k tomuto 

dokumentu proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Disciplinární řád FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Volební řád AS FSE UJEP 

Proděkan fakulty pro rozvoj a IT Ondřej Moc předložil senátu ke schválení Volební řád AS 

FSE UJEP. Tento dokument byl upraven na základě změn ve vysokoškolském zákoně. Dříve 

byl Volební řád a jednací řád AS FSE UJEP jedním dokumentem. V současnosti jsou Řády 

rozděleny do dvou dokumentů. Volební řád AS FSE UJEP byl schválen právním oddělením 

UJEP. Krátce k tomuto dokumentu proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování.  

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Volební řád AS FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 
 

Ad 4) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu děkanovi fakulty, který představil celý dokument. 

Sdělil, že v dokumentu oproti loňskému roku nenastaly výraznější změny. Nově do 

dokumentu přibyly hlavně data pro studenty, kteří nestihnou odevzdat včas všechny 

náležitosti potřebné k přijetí (např. maturitní vysvědčení, kopii diplomu). K dokumentu 

proběhla krátce diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 

 

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

rok 2018/2019. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 5) Delegáti do Sněmu RVŠ za součásti UJEP pro období 2018 - 2020 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o tom, že jsme byli požádání AS UJEP o 

součinnost v procesu delegování kandidátů za jednotlivé součásti naší univerzity do Sněmu 

RVŠ pro nové funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Delegáty za součásti schvaluje 

AS UJEP na návrh akademických senátů součástí. Proto již předem vyzvala předsedkyně AS 

FSE UJEP senátory, aby popřemýšleli o vhodných kandidátech a navrhli na tomto zasedání 

delegáta za FSE UJEP, o kterém se bude na jednání senátu hlasovat. Děkan FSE UJEP navrhl 

na pozici nového delegáta stávající delegátku, předsedkyni AS FSE UJEP Kateřinu 

Smejkalovou, která návrh přijala. Další návrhy na delegáta z řad senátorů nebyly vzneseny. 

Senát poté přistoupil k hlasování.  

 

Návrh: AS FSE UJEP navrhuje Kateřinu Smejkalovou jako nového delegáta do Sněmu 

RVŠ pro období 2018 - 2020. 



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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Kateřina Smejkalová poděkovala členům senátu za zvolení. 
 

Ad 6) Rozšíření Vědecké rady FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu děkanovi Jaroslavu Koutskému, který stručně 

představil dva nově navrhované externí členy pro rozšíření Vědecké rady FSE UJEP, jimiž 

jsou doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph. D. a prof. Dr. rer. pol. Ralph Sonntag z HTW Dresden. 

Senát krátce diskutoval, a poté přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje nové členy Vědecké rady FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 7) Různé 

Ad 7.1) Paní tajemnice Kubišová informovala senát, že přes letní prázdniny bylo z FRIMu 

čerpáno na designové návrhy, které se týkaly úpravy některých fakultních prostor. Upraveny 

budou místnosti v přízemí (učebna 010, bývalá knihovna) a VŠ klub. Senát tuto informaci 

vzal na vědomí, ale požádal ústy předsedkyně senátu Kateřiny Smejkalové a místopředsedy 

senátu Radka Šimanovského, zda by bylo možné, aby senát o těchto akcích byl informován 

dopředu, příp. aby se mohl alespoň k čerpání z FRIMu vyjádřit formou per rollam.     

 

Ad 7.2) Předsedkyně AS FSE UJEP pozvala všechny přítomné na Shromáždění akademické 

obce FSE UJEP, které se koná dnes od 15:00 v učebně M 307 a na kterém bude prezentována 

Zpráva o činnosti AS FSE UJEP za rok 2017 a kde budou po prezentaci pana děkana 

diskutovány fakultní otázky.  

 

Ad 7.3) Místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský vznesl návrh, zda by bylo možné 

udělat elektronickou šablonu žádosti o potvrzení studia. Krátce k tomuto problému proběhla 

diskuze. Proděkan pro rozvoj a IT Ondřej Moc konstatoval, že to není problém.  

 

Ad 7.4) Místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský dále sdělil senátu problém 

pánských záchodů, kde jsou otevřené zásuvky umístěné přímo pod vysoušeči rukou „fukary“. 

Problém se bude řešit, např. použitím krytů na elektrické zásuvky. 

 

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

zasedání. Termín dalšího zasedání senátu bude upřesněn později.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 14:40 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 25. 10. 2017:  Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 


