
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 21. 3. 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. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Petr Kačírek 

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. Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Vít Šimůnek 

Bc. Simona Vršecká 
 

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  

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

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a IT 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. Realizace Strategického záměru FSE UJEP  pro rok 2018 

4. Disciplinární komise FSE UJEP 

5. Reakreditace studijních programů (RRVS – Bc., NMgr., SP – Bc.) 

6. Vyhláška děkana - Podmínky přijímacího řízení do dr. studia - hlasování per rollam  

7. 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 nejprve přivítala nového člena 

SKAS FSE UJEP, studenta Víta Šimůnka a dále omluvila místopředsedu senátu, který se 

dostaví na zasedání senátu o něco později. Předsedkyně senátu návazně konstatovala, že se 

senát na svém zasedání dne 21. 3. 2018 sešel v počtu 12 (posléze 13) senátorů, a že 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 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Na listopadovém zasedání senátu (11/17) byl vznesen návrh od místopředsedy AS FSE UJEP 

na vytvoření úložných skřínek na fakultě. Místopředseda AS FSE UJEP sdělil senátu, že se 

mezi studenty dotazoval ohledně zájmu o úložné prostory. Zájem ze strany studentů v této 

věci nebyl zaznamenán, a proto je tento úkol uzavřen.  
 

Ad 3) Realizace Strategického záměru FSE UJEP pro rok 2018 

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

Mocovi, který krátce představil dokument. Sdělil, že dokument byl již projednán ve Vědecké 

radě FSE UJEP, a to bez jakýchkoliv připomínek. Dokument dále obsahuje důležité body, 

kterých by fakulta v tomto roce ráda dosáhla (např. modernizace učeben ve 3. patře, 

akreditace nového doktorského programu, podpora organizace mezinárodní vědecké 

konference, podpora činnosti studentského klubu Follow Socio-Economists, aj.). Krátce 

k danému dokumentu proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 
 

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

2018. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Proděkan Ondřej Moc poděkoval senátu za schválení dokumentu. 
 

Ad 4) Disciplinární komise FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu děkanovi fakulty, který senát v souladu s čl. 4.  

odst. 4. Disciplinárního řádu UJEP a čl. 2 odst. 2 Disciplinárního řádu FSE UJEP požádal 

o vyjádření souhlasu se jmenováním níže uvedených členů do Disciplinární komise FSE 

UJEP.  
 

Členové Disciplinární komise FSE UJEP z řad akademických pracovníků 

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Alena Zábranská, Ph.D. 



Náhradník z řad akademických pracovníků 

Ing. Miroslav Kopáček 

Členové Disciplinární komise FSE UJEP z řad studentů 

Adéla Stránská (st76038)  

David Vančura (st83727) 

Klára Wipplerová (st76054) 

Náhradník z řad studentů 

Jiří Jirásek (st81541) 

Krátce k tématu proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP vyjadřuje souhlas se jmenováním uvedených členů do 

Disciplinární komise FSE UJEP. 

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 11 x proti 0 x zdržel se 1  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

 

 

Ad 5) Reakreditace studijních programů 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu děkanovi fakulty, který senátu představil 

akreditační spisy jednotlivých studijních programů. Jedná se o reakreditaci bakalářského a 

navazujícího studia oboru Regionální rozvoj a veřejná správa a bakalářského studia oboru 

Sociální politika a sociální práce. Ve studijních oborech nenastávají žádné výrazné změny, 

pouze některé předměty byly ze studia vyřazeny, příp. přidány. Krátce k tomuto tématu 

proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP se kladně vyjadřuje k obsahu akreditačního spisu studijního 

programu Regionální rozvoj a veřejná správa, Bc. studium 

Výsledek hlasování: přítomno 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Návrh: AS FSE UJEP se kladně vyjadřuje k obsahu akreditačního spisu studijního 

programu Regionální rozvoj a veřejná správa, NMgr. studium 

Výsledek hlasování: přítomno 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Návrh: AS FSE UJEP se kladně vyjadřuje k obsahu akreditačního spisu studijního 

programu Sociální politika a sociální práce, Bc. studium 

Výsledek hlasování: přítomno 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 6) Vyhláška děkana - Podmínky přijímacího řízení do dr. studia - hlasování per 

rollam  

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o výsledku hlasování per rollam o přijímacím 

řízení do dr. studia. Viz příloha tohoto zápisu. 

 
 



Ad 7) Různé 

Ad 7.1) Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senátory o první akci nově vzniklého 

studentského spolku naší fakulty s názvem Follow Socio-Economists. Hostem první 

přednášky byl Mgr. Martin Teplý, který hovořil o práci a životě v Německu. Spolek se 

zaměřuje na  podporu rozvoje cizojazyčných kompetencí studentů, rozvíjení mezinárodní 

studentské spolupráce a podpory vzdělávací a vědecké činnosti studentů. Předsedkyně senátu 

Kateřina Smejkalová vyzvala studentské senátory i další studenty k účasti v tomto spolku.  

K tématu proběhla krátká diskuze. 
 

Ad 7.2) Místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský připomněl vedení fakulty problém 

pánských toalet, kde jsou otevřené zásuvky umístěné přímo pod vysoušeči rukou tzv. 

„fukary“ (viz Zápis z AS FSE UJEP z 25. 10. 2017). Paní tajemnice sdělila senátu, že 

problém bude co nejdříve vyřešen. 
 

 

 

 

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

a pozvala senátory ke společnému focení.  

 

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 18. 4. 2018.  
 

 

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

Zápis provedla dne 21. 3. 2018:   Bc. Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

 

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

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z hlasování per rollam AS FSE UJEP  

 

O schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 
 

 

 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím návrhu usnesení: 

 

AS FSE UJEP schvaluje Vyhlášku děkana FSE UJEP k Přijímacímu řízení pro 

doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie 

a správa pro akademický rok 2018/2019. 

 
 

Dle 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 JŘ AS FSE UJEP je usnesení per rollam přijato tehdy, pokud se pro návrh vysloví 

alespoň nadpoloviční většina všech členů AS FSE UJEP.  

 

 

Hlasování proběhlo ve stanoveném termínu: od 7. 3. 2018 do 13. 3. 2018 (do 20 hod.). 

  

Po vyjádření všech senátorů bylo hlasování ukončeno dne 8. 3. 2018.    

 
 

 

 

Výsledek hlasování: 

 

Hlasování se zúčastnilo v daném termínu 12 senátorů (celkový aktuální stav), přičemž všichni 

senátoři se vyjádřili PRO přednesený návrh.   

 

Výše uvedené usnesení tedy bylo přijato. 

 

 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 

  

 


