
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 21. 2. 2018 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Miroslav Kopáček  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

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

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Andrej Kostin 

Jan Kouba 

Miloslav Ouška 

Bc. Simona Vršecká 
 

Hosté:   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 IT FSE UJEP 

Mgr. Eva Chvátalová – studentka FSE UJEP, Referát právníka UJEP 

 

Omluvení senátoři: Ing. Michaela Jánská, Ph.D. (AKAS FSE UJEP) 

   Ing. Petr Kačírek (AKAS FSE UJEP) 

Noshdar Muhamed (SKAS FSE UJEP) 

Bc. Radek Šimanovský (místopředseda AS FSE UJEP) 
 

Omluvení hosté: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. - proděkanka pro studium 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. Informace k Jednacímu řádu AS FSE UJEP  

4. Čerpání rozpočtu za rok 2017 

5. 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 omluvila nepřítomné 

senátory a konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 21. 2. 2018 sešel v počtu 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 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Senát na svém zasedání v dubnu 2017 požádal senátora Kostina, jakožto zástupce fakulty v 

AS UJEP, zda by nevznesl návrh na poskytnutí informací ohledně rozpočtu rektorátu, viz 

Zápis z AS FSE UJEP ze dne 26. 4. 2017. Předsedkyně AS FSE UJEP popsala senátu postup, 

kterým se tento problém snažila vyřešit, viz Zápis z AS FSE UJEP ze dne 22. 11. 2017. 

V současné chvíli se k této problematice vyjádřil kvestor, který by byl ochoten se dostavit na 

řádné zasedání AS FSE UJEP a zodpovědět senátorům případné dotazy. Krátce k tomuto 

tématu proběhla diskuze a senát se dohodl, že až budou nějaké materiály k projednání a bude 

ze strany senátorů vznesen dotaz na rozpočet rektorátu, tak pana kvestora na zasedání senátu 

přizve. 

 

Ad 3) Informace k Jednacímu řádu AS FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP představila senátu konečnou verzi Jednacího řádu AS FSE UJEP. 

Sdělila, že dokument byl schválen Univerzitním senátem dne 20. 12. 2017, aktuální verze je 

nyní dostupná na webové stránce AS FSE UJEP. Předsedkyně Smejkalová dále poděkovala 

proděkanovi Ondřeji Mocovi za práci na tomto dokumentu a připojila se též k poděkování 

prorektorce Aleně Chvátalové, která byla nápomocná při tvorbě dokumentu a ověřila jeho 

správnost. Krátce k tomuto dokumentu proběhla diskuze. 
 
 

Ad 4) Čerpání rozpočtu za rok 2017 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo paní tajemnici, která seznámila senát s výsledkem 

hospodaření fakulty za rok 2017. Fakultě se v uplynulém roce dařilo velmi dobře a skončila 

s kladným hospodářským výsledkem. Děkan FSE UJEP dodal, že velkou zásluhu na tomto 

výsledku má fakultní spolupráce s firmou Valeo, v rámci doplňkové činnosti, kterou 

zprostředkoval Dr. Tomáš Siviček, jemuž za to patří velký dík. Krátce proběhla na toto téma 

diskuze. Senát vzal informace o čerpání rozpočtu za rok 2017 na vědomí. 

 

 

 



Ad 5) Různé 

Předsedkyně AS FSE UJEP sdělila senátu, že po minulém zasedání proběhlo setkání se 

studentskými senátory, kde se projednávala otázka větší propagace senátu a jeho efektivnější 

prezentace. Pomoc s další propagací senátu přislíbila Jitka Ježková, která navrhla umístění 

společné fotografie všech senátorů na facebookové stránky fakulty (byl to též návrh senátorky 

Vršecké). Předsedkyně dále poděkovala panu proděkanovi Mocovi a panu Loderovi, kteří se 

starají o úpravu webové stránky senátu. Mgr. Chvátalová se dotázala, zda je možné, aby 

informace a veškeré podklady k zasedání senátu byly dostupné též na univerzitní stránce 

akademického senátu. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze.  

 

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

zasedání. Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 21. 3. 2018.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 14:15 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 21. 2. 2018:   Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

      (předsedkyně AS FSE UJEP) 


