
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 18. 4. 2018 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová  

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:  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 

Ing. Petra Olšová, Ph. D. 

 

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

 

Neomluvení senátoři: doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

 
 

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. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2017 

4. Rozpočet FSE UJEP na rok 2018 

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. V úvodu omluvila místopředsedu senátu a senátorku 

Jánskou s tím, že se dostaví na zasedání s menším zpožděním. Ze zasedání dále omluvila paní 

proděkanku Felixovou. Předsedkyně senátu návazně konstatovala, že se senát na svém 

zasedání dne 18. 4. 2018 sešel v počtu 10 (posléze 12) senátorů, a že je tudíž 

usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP představila všem senátorům 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 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský připomněl na minulém zasedání 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). Tento problém je stále 

aktuální. Paní tajemnice ubezpečila senátory, že problém bude co nejdříve vyřešen. 
 

Ad 3) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2017 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo paní tajemnici Dagmar Kubišové, která senát 

seznámila s položkami hospodaření fakulty za uplynulý rok. Důležitý byl projekt Valeo, který 

fakultě výrazně přispěl do rozpočtu. Fakulta v minulém roce vykázala záporný hospodářský 

výsledek ve výši 41, 6 tis. Kč, který byl pokryt z Fondu provozních prostředků. Členové 

Ekonomické komise AS FSE UJEP slovy senátorky Fuchsové sdělili, že je Zpráva v pořádku 

a nemají k ní žádné připomínky. Paní tajemnice následně senátory informovala, že s ní členka 

komise, senátorka Fuchsová, veškerá data a tabulky svědomitě konzultuje. Krátce k Výroční 

zprávě proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP za rok 2017. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

 

Ad 4) Rozpočet FSE UJEP na rok 2018 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo paní tajemnici, která předložila senátu budoucí plán 

rozpočtu na rok 2018. Krátce k rozpočtu proběhla diskuze, přičemž senát vzal uvedené 

informace v danou chvíli pouze na vědomí. Až bude schválen rozpočet na úrovni AS UJEP, 

tak teprve poté bude fakultní senát hlasovat o konečné podobě rozpočtu na rok 2018.  

 

V souvislosti s právě projednávanými ekonomickými informacemi vyzvala předsedkyně AS 

FSE UJEP senátory ke členství v Ekonomické komisi AS UJEP. K novému členství se 

přihlásil senátor Ouška, který tak rozšíří řady této komise. 

 



Nové složení Ekonomické komise AS FSE UJEP: 

Ing. Eva Fuchsová 

Jan Kouba 

Miloslav Ouška 

Bc. Simona Vršecká 

 

Ad 5) Různé 

Ad 5.1) Místopředseda AS FSE UJEP Šimanovský vznesl dotaz ohledně podmínek 

přijímacího řízení a jejich adekvátnosti. V podmínkách přijetí jsou stanoveny tři požadavky, 

ze kterých si student může vybrat (portfolio, Scio testy, celoživotní vzdělávání na FSE). 

Místopředsedu zajímalo především portfolio a jeho hodnocení. Děkan fakulty sdělil senátu, že 

v současné situaci, kdy je nedostatek studentů, zohlední přijímací komise veškeré nedostatky, 

jak portfolia, tak Scio testů. 

 

Ad 5.2) Místopředseda AS FSE UJEP Šimanovský se zeptal, kdy se budou schvalovat nové 

studijní plány pro obor Ekonomika a management. Pan děkan senátu sdělil, že akreditace 

tohoto oboru bude probíhat za dva roky. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze. 

 

Ad 5.3) Místopředseda AS FSE UJEP Šimanovský informoval senát o nespokojenosti 

studentů s měnícími se podmínkami státních závěrečných zkoušek. Fakulta se snaží tyto 

problémy vyřešit a v současné chvíli, již visí na stránkách katedry dokument, kde je vše 

srozumitelně popsané. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze. 

 

Ad 5.4) Místopředseda AS FSE UJEP Šimanovský se zeptal, jakým způsobem se určuje počet 

kreditů za jednotlivé předměty. Proděkan Moc informoval senát, že počet kreditů přidělen 

k určitému předmětu je daný časovou náročností. Kredity jsou vypočítány dle vzorce. Krátce 

k tématu proběhla diskuze. 

 

Ad 5. 5) Senátor Kačírek se zeptal, zda budou nějaké změny v rozvrhu nebo děkanské volno 

následující pondělky, kdy na úterky připadají státní svátky. Děkan fakulty informoval senát, 

že žádné děkanské volno ani změny v rozvrhu nejsou plánovány. 
 

 

 

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

zasedání.  

 

Termín dalšího zasedání senátu byl po společné diskuzi stanoven na 9. 5. 2018 od 14 hod.  
 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ve 14:35 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 18. 4. 2018:   Bc. Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 


